Gävle kommunförening
Protokoll fört vid styrelsemöte med Gävle Kommunförening av LR den 31 augusti 2015
Närvarande: Peter Alzén, Helena Ström, Karin Ahlgren, Ulrika Sundin, Héléne Lindfors,
Ingela Lundin, Ing-Marie Granholm, Lena Orest Fröjd, Linda Olsson, Mastoreh Shamseh,
Helena Ahl Larsson, Linda Ohlsson, Kristina Hellström, från §44 Henrik Tengqvist, från §48
Monica Hansson
§44

Ordförande Karin Ahlgren öppnar mötet. Presentation av de närvarande.
Presentation av lokalombud och styrelsemedlemmar.

§45

Dagordningen godkänns. Tre övriga fråga läggs till.

§46

Genomgång av föregående protokoll

§47

Läsåret 15/16: Organisation och chefer
Vallbacksskolans start har utifrån givna förutsättningar gått bra. De dagar som
personalen fått börja tidigare ersattes enligt avtal. Det kan komma att behövas
fler dagar.
Då Mathilda Bergström har slutat finns det just nu en vakans som biträdande
kommunombud (50%) samt REKO (20%). Fyllnadsval kommer hållas vid ett
extra årsmöte i september
Förvaltningschef Frank Stoor slutar den 7/1. Annonsering pågår och intervjuer
kommer sannolikt att hållas i slutet av september.
Grundskolan, bitr. rektorer som påbörjat anställning ht 15:

-

-

-

Andersbergsskolan

§48
-

Jonas Larsson
Vakant, annons ute
Hedesundaskolan
Agneta Bodin
Ludvigsbergsskolan
Carina Wennergrund
Forsbacka/Sofiedal f-6
Camilla Östlund
Hagaströmsskolan
Erik Hedenström
Solgläntan/Åbyggeby
Mathilda Bergström
Lilla Sätra
Hanna Fahlgren
SFI, ny rektor från 7/1 2016, intervjuer pågår.
Rapport från Förvaltningssamverkan Utbildning Gävle:
Sjukstatistik och arbetsskador, antalet sjukdagar per anställd inom Utbildning
Gävle hade ökat något.
Lärarlärlingar, en ny omgång kommer inom kort. Det finns ingen generell
överenskommelse om villkor för handledare.
Översyn av lönekriterierna är genomförd. Lönekriterierna följer de
kommunövergripande kriterierna, så översynen har handlat om att skapa en

-

enhetlig bedömningsmatris för alla lärare, förskollärare och fritidspedagoger i
grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.
Lönekriterierna har tagits i samverkan och ska ut i organisationen. De kommer
att användas under lönerevisionen 2016.
Förslag på modersmålsundervisningens förläggning. Kommer att samverkas på
nästa förvaltningssamverkan den 9/9.

§49

Personalstödsprogram
Mertid har fått uppdraget. Överklagan som låg gick inte igenom. Tjänsten
innebär att anställda i Gävle kommun kan få gratis stöd. Samtalen kan gälla
juridisk hjälp, psykologhjälp, ekonomisk rådgivning. Arbetsgivaren kommer att
gå ut med information på bl.a. Ankaret.

§50

Rapporter från KO:
 Skolans dag 8/9 – Ombuden bjuder på fika/frukt el. dylikt.
Karin Ahlgren kommer ha presskonferens den 8/9 för att presentera årets
Rapport inför Skolans dag.
Politikerna i Utbildningsnämnden är inbjudna till ett möte den 10/9.
 Gustav Fridolin har bjudit in till ”Skoldialog” den 18/9. Karin Ahlgren
kommer delta som representant för Lärarnas Riksförbund Gävle.
 Extra årsmöte 24/9 kl. 18.00, lokal meddelas senare. Fyllnadsval av bitr.
kommunombud och reko.
 Styrelsemöten under höstterminen -15
 24/9 kl. 16.00
 5/11 kl. 15.00
 8/12 kl. 16.00
 Pensionsinformation KPA den 29/9, i samarbete med Lf, inbjudan kommer.
 Förordning för Lärarlönesatsning som gäller från 1/7 2016 arbetas nu fram
på regeringsdepartementet. Satsningen riktas mot förskoleklass, grundskolan
och ungdomsgymnasiet.
 7/10 Föreläsning Stefan Hertz ”Framgångsrik undervisning i helklass”.
Anmälan på hemsidan.
 12/10 Fortbildningsdag för LRs förstelärare. Föreläsaren Per Kornhall.
Anmälan på hemsidan.
 20-21/10 Distriktsutbildning för lokalombud (start tisdag kl. 16.00).
 27/10 Buss till Skolforum (LR står för buss, arbetsgivaren för
inträde/seminarier).
 13-14/11 ”Nyexkurs” för relativt nyutbildade. Ordnas av Region Mitt.

§51

Övriga frågor:
Lärare som inte har legitimation. Hur ska det lösas med betygsättningen? Finns
det något centralt beslut? Frågan anmäls till förvaltningssamverkan. Ombuden
ombeds att fråga arbetsgivaren hur det ser ut på respektive skola.
Hur stora elevgrupper kan man ha? 40 elever per grupp, gäller svenska och
spanska på högstadiet. De elever som behöver stöd prioriteras, övriga elever får
dela på den tid som finns kvar.
Frågan anmäls till förvaltningssamverkan utifrån frågan om tillsynsansvar.
Om undervisningstiden ökar, ökar arbetsbördan då?

-

-

-

-

§52

För de som går in i arbetstidsavtal enligt Bilaga 6 sker en ökning av grundlönen,
som sedan beskattas på sedvanligt sätt.
Oro över ökade sjukskrivningar. 2 gånger per år sker återkoppling till
arbetstagarorganisationerna vid förvaltningssamverkan och CSG. Respektive
rektorsområde behöver kanske ha tätare återkoppling, då det är där som åtgärder
ska sättas in.
Mötet avslutas

Dag som ovan

Karin Ahlgren
Ordförande

Linda Olsson
Sekreterare

