Gävle kommunförening
Protokoll fört vid styrelsemöte med Gävle Kommunförening av LR den 24 september
2015
Närvarande: Peter Alzén, Helena Ström, Karin Ahlgren, Héléne Lindfors, Ingela Lundin,
Linda Olsson, Mastoreh Shamseh, Helena Ahl Larsson, Linda Ohlsson, Kristina Hellström,
Henrik Tengqvist, Monica Hansson, Jenny Söderlund, Ing-Marie Olsson, Elisabeth Hillman,
Kristofer Andersson
§53

Ordförande Karin Ahlgren öppnar mötet.

§54

Dagordningen godkänns. Två övriga frågor läggs till.

§55

Genomgång av föregående protokoll.

§56

Pågående chefsrekryteringar
Andersbergsskolan bitr. rektor
Ludvigsbergsskolan bitr. rektor
SFI, ny rektor

intervjuer är genomförda
under ht 15 har man en tf. bitr. rektor
intervjuer är genomförda

§57

Rapport från förvaltningssamverkan
- Lönesättande samtal, arbetsgivaren kommer under hösten utbilda chefer och
lokalombud från de fackliga organisationerna. Utbildningen syftar till att
både chefer och ombud skall kunna ta ställning till om detta är en önskvärd
modell för kommande revisioner. För Lönerevision 2016 gäller förhandling
som vanligt.
- Nya lönekriterier har samverkats i förvaltningssamverkan. Beskrivning av
hur dessa ska användas har inte presenterats tydligt för arbetsgivarna, detta
signaleras från gymnasieskolan.
- Oro över de bitr. rektorernas arbetsbörda. Det pågår ett partsgemensamt
arbete mellan förvaltningen, Skolledarförbundet och Lärarförbundet. Man
jobbar med att se över arbetsbördan för bitr. rektorer.
- Förstelärarna vars förordnande som tar slut den 30/6 – 2016 ska i en
uppdragsdialog med sin rektor komma överens om huruvida uppdraget ska
avslutas eller förlängas.

§58

Rapporter från KO:
- ”Skoldialogen” med Gustav Fridolin hölls på Vallbacksskolan.
- Föreläsning med Stefan Hertz den 7/10 kl. 17.30-19.00. Föreläsningen hålls
i sal 33:202 på Högskolan i Gävle. Föreläsningen heter ”Framgångsrik
undervisning i helklass”. Anmälan görs på lr.se.
- LR erbjuder fortbildningsdag för förstelärare. Per Kornhall kommer till
Gävle och föreläser den 12/10. De förstelärare som vill gå måste stämma av

-

-

§59
-

-

-

§60

med sin rektor/bitr.rektor. Fortbildningen är avgiftsfri för alla och om
rektor/bitr. rektor beviljar att man får gå blir det inget löneavdrag.
Den 20/10 startar en utbildning för distriktets lokalombud. Vi är på
Engeltofta och startar kl. 16.00. Heldag den 21/10. Inbjudan kommer att gå
ut till alla lokalombud.
Personval till Kongressen kommer ske på kvällen den 20/10 på Engeltofta.
De som har rösträtt men inte är med på mötet kan förtidsrösta.
Elevantal i klasser och grupper. Det är bitr. rektorer som avgör hur hens
skolas policy är (vad man anser är maxantal i klasser och grupper). Om det
flyttar in elever är det närhetsprincipen som gäller. Då skulle verksamheten
ev. kunna beordras ta emot eleven.

Övriga frågor:
Lärare som inte har legitimation. Hur ska det lösas med betygsättningen? Finns
det något centralt beslut? Muntliga nationella prov ska genomföras, vem ska
genomföra och bedöma detta?
Skolor skjuter det framför sig. Det finns en oro över att någon annan kan bli
beordrad att ”bara” skriva under.
Det behövs tid för att kunna sätta sig in i elevers kunskapsresultat, hur mycket
tid?
Är man legitimerad har man betygssättningskompetensen och kan sätta betyg
inom andra ämnen än de man är legitimerade för.
Frågan anmäls till förvaltningen igen eftersom det inte är löst ute på skolorna.
Studiehandledning, modersmålslärarna efterlyser en utvärdering av hur sättet att
fördela pengarna har fungerat. (Man tycker sig se att eleverna inte får ut det dom
har rätt till.) Linda kontaktar Eva Levin i frågan.
Rektor på Borgarskolan anser att tjänstefördelningen inte behöver förhandlas.
LR har genomfört en § 12-förhandling som slutade i oenighet ang detta. LR
kommer att gå vidare i frågan.
Mötet avslutas

Dag som ovan

Karin Ahlgren
Ordförande

Linda Olsson
Sekreterare

