Gävle kommunförening
Protokoll fört vid styrelsemöte med Gävle Kommunförening av LR den 8 december
2015
Närvarande: Karin Ahlgren, Ingela Lundin, Linda Olsson, Helena Ahl Larsson, Linda
Ohlsson, Henrik Tengqvist, Ing-Marie Olsson, Johanna Linder, Lena Orest Fröjd, Carina
Wennberg, Göran Åkerlund, Peter Alzén, Héléne Lindfors, Elisabeth Hillman, Monica
Hansson, Mastoreh Shamseh, Inge-Marie Olsson, Jan Hammarberg, Inga-Marie Granholm
§69

Ordförande Karin Ahlgren öppnar mötet och alla presenterade sig.

§70

Dagordningen godkänns. Två övriga frågor läggs till.

§71

Genomgång av föregående protokoll.

§72

Prolongering av HÖK 12
Avtalet har förlängts till 2018-03-31.
Vid lönerevisionerna 1 april 2016 och 1 april 2017 finns inga nivåer för
garanterat utfall (X%). I stället betonar avtalet att kommunerna fortsätter ta
ansvar för en fortsatt lönemässig utveckling.
Inga förändringar i de bestämmelser som reglerar lärares arbetstid. Det innebär
att Bilaga M är oförändrad, liksom Bilaga 6.
Partsarbeten kommer genomföras för att:
- Stärka lönebildning och verksamhetsutveckling
- Kvalitetssäkra och utveckla karriärstegsreformen
- Nuläges- och behovsanalys av nyutexaminerades introduktion
- Fullfölja det arbete som påbörjats inom för det så kallade snabbspåret för
nyanlända
- AFS 2015:4 om psykosocial arbetsmiljö börjar gälla 31/3 2015. Det skall
utarbetas ett skolanpassat stödmaterial för att stödja det lokala
arbetsmiljöarbetet.
LR kommer att jobba vidare med
- Lönepatruller för att sätta tryck på kommuner som inte tar ansvar för
uppvärderingen av lärares löner
- Arbetsbelastningspatruller till kommuner som inte på ett seriöst och
ansvarsfullt sätt hantera frågan om arbetstid och arbetsbelastning.
- Fortsatt arbete med LRs arbetstidsmodell
- Utveckla ett eget stödmaterial till AFS 2015:4
- Driva kampanjerna ”Mer tid för varje elev” och ”Våga vara lärare”.

§73

Pågående rekryteringar
Förvaltningschef:
Ny förvaltningschef blir Tomas Hartikainen. Han tillträder sin tjänst i slutet av
februari 2016.
Tf förvaltningschef är Jon-Erik Egerzegi fram tills dess att Tomas Hartikainen
börjar sin tjänst.
Bitr. rektorer:
Ludvigsbergsskolan
rekrytering pågår, intervjuer är genomförda
Lillhagen f-6
rekrytering pågår, intervjuer är genomförda
Lillhagen 7-9
rekrytering pågår, intervjuer är genomförda
Hemlingby
rekrytering pågår, intervjuer startar vecka 50.
Vikingaskolan f-3
rekrytering startar i januari 2016

§74

Lönerevision 2016
I kommunbudgeten är 3,07% avsatt för 2016 års lönerevision. Av dessa 3,07 %
är 0,8 % öronmärkta för särskilda satsningar.
Förslaget som är presenterat innebär att särskilda satsningar kommer gå till
 Alla grundskolans lärare, speciallärare, specialpedagoger, tal- hörseloch syn pedagoger
 På gymnasieskolan endast speciallärare
 På vuxenutbildningen endast SFI-lärare
LR har lämnat in yrkanden med synpunkter på detta. Upptakt på kommunnivå
sker den 11 januari 2016. Tidsschema kommer att meddelas efter det.

§75

Rapport från förvaltningssamverkan.
AME erbjuder 20 traineeplatser till skolorna under vårterminen. Den som har
platsen är 50 % i skolan och studerar 50 %.
Lärlingsplatser fortsätter som förut med 15 st.

§76

Rapport från KO
- Medarbetarundersökning 2016
Ny leverantör är Icqualtiy.
Medarbetarundersökningen kommer finnas tillgänglig från 10/2 och ska vara
besvarad senast 24/2. Den kommer innehålla 39 frågor i påståenden.
- Föreläsning vecka 6 torsdag 11/2. Regionsombudsman Lena Lindkvist
Albinsson kommer prata och informera om aktuella frågor som rör
läraryrket. Inbjudan går ut i januari.
Facklig grundkurs steg 2 v 11 tis-tors. De som är berörda kommer få en
inbjudan.

§77

Övriga frågor:
- Försteläraruppdraget
Användningen av uppdraget, hur kommer det hela skolan till del?
Hur säkerställer man likvärdigheten?
Har det gjorts någon utvärdering?

-

§78

Frågan tas till förvaltningssamverkan.
Betygssättning
Vilka förutsättningar finns för de som ska vara medbedömare?
Viktigt att de som har utsetts till medbedömare för tillräcklig tid för
uppdraget.

Mötet avslutas

Dag som ovan

Karin Ahlgren
Ordförande

Linda Olsson
Sekreterare

