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MIN TRYGGHET

EXTRA DISTRIKTSMÖTE

Som lärare kan det vara knepigt att veta
vilken ersättning man har rätt till om man
blir förälder/pensionär/sjuk eller drabbas
av olycksfall. Alla fall är individuella.
Besök därför mintrygghet.se
Där får du hjälp att reda ut vilken ersättning just du kan ha rätt till.

Vi det extra distriktsmötet den 19 oktober
utsågs Dalarnas ledamöter till Lärarnas
Riksförbunds kongress i maj 2016.
Borlänge kommunförening bidrar med två
representanter på dalabänken, Torbjörn
Sevelin och Caroline Broberg.
Grattis och lycka till på kongressen!

BRISTSITUATIONER

KRISSITUATIONER

Sveriges nye ÖB Micael Bydén pekar ut
personalförsörjningen som den viktigaste
frågan för försvarsmakten.
Han konstaterar att det råder brist på
personal och att det nu gäller att:
1. Behålla den personal vi har.
2. Vinna nya unga.

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag
och något alldeles oväntat sker…(A. Henriksson)
Frågan är inte om, utan när krisen kommer.
Vilka åtgärder som skolan bör sätta in
beror på den enskilda händelsen.
Så inleds Gylle skolas ”HANDLINGSPLAN
FÖR OVÄNTADE HÄNDELSER”

Vår kommun har samma problem med
personalförsörjning när det gäller skolan.
Det råder brist på legitimerade lärare.
Vi måste därför se till att hitta en hållbar
strategi för att behålla de lärare vi har.
Vi måste samtidigt attrahera nya lärare att
söka sig till Borlänge.
Omvärldsbevakning och god framförhållning är avgörande om vi ska lyckas
med uppdraget. Vapnen handlar för vår del
i första hand om lön och arbetsvillkor.
För båda grupperna!

Hur ser planen ut på din skola?

PwC uttrycker följande i sin rådgivningsrapport till Borlänge kommun:
Det förefaller som rekryteringssituationen
är svår i kommunen och vi kan bara
rekommendera en analys av vad den
trenden kan innebära på längre sikt
avseende läroplansuppdraget.

Torsdag 10 december kl.16.00
Plats: Konferensrummet Vasagatan 27
Gäster: Jan Bohman och Monica Lundin

AKTUELLT
– Friskoleträff
Tid: Torsdag 12 november kl.17.00
Plats: Restaurang CariAnna i Falun
Anmälan: Senast 9/11, se utsänd kallelse
för vidare info och anmälan.
– Styrelsemöten i Kommunföreningen
Torsdag 12 november kl.16.00
Plats: Konferensrummet Vasagatan 27

INFÖR HELGEN
Lev inte fortare än din skyddsängel kan flyga.
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