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Avtalsrörelse
I dagarna slöts ett nytt ”friskoleavtal” med
arbetsgivarorganisationen Almega, som
tecknar avtal för mer än 650 företag som
bedriver fristående skolor eller förskolor.
Det nya avtalet är treårigt och ska gälla retroaktivt från från 1 september 2017 och
fram till 31 augusti 2020. Avtalet är sifferlöst och betonar vikten av lokal lönebildning. Mer information finns på LR:s hemsida.

Inför avtalsförhandlingarna har företrädare
för förbundsstyrelsen besökt distrikten för
att få information om vad medlemmarna
anser vara viktigt att få med i ett centralt
avtal. I december ska yrkandet lämnas till
motparten, SKL.

Avlösning Larssondagar
I juli skedde avlösningen av den återstående Larssondagen. Den omfattade 0,6 %
avrundat uppåt till närmaste hundratal kronor. I praktiken innebär det att de som omfattas av avlösningen fick 200 eller 300
kronors löneförhöjning.

Även för lärare inom den kommunala sektorn börjar det dra ihop sig till avtalsrörelse. Det centrala avtalet går ut 20180331
och tanken är att det dessförinnan ska finnas ett nytt centralt avtal på plats. LR för- Gränsen för 300 kronor gick vid en måhandlar ju tillsammans med Lärarförbundet nadslön på 33500. Under hösten upptäckte
vi att arbetsgivaren hade räknat på grundlöi Lärarnas Samverkansråd..
nen före lärarlönelyftet, vilket innbär att
vissa medlemmar fick för låg avlösning:
200 kronor i stället för 300 kronor. Efter att
vi påtalat det har arbetsgivaren lovat att det
ska åtgärdas allra senast med novemberlönen.

Ordf/Kommunombud: Timo J ärvinen timo.jarvinen@linkoping.se
076-118 53 87, 013-26 33 87
HSO/Bitr KO: Karin Bäckstedt karin.backstedt @linkoping.se 070 -301
55 73, 013-20 73 53
Bitr KO: M alin Bjärnlid malin.bjarnlid@linkoping.se 072 -582 86 70,
013-20 78 15 (exp) ti, to, fr
Bitr KO/Kassör: Anders Hellmér anders.hellmer@linkoping.se 072 598 47 55, 013-20 78 15 (exp) ti, fr
http://www.lr.se/linkoping
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Anders Ljungsteds Gymnasium
Kungsberget inte kommer att räcka till för
att ta emot alla utbildningar från ALG utan
det kommer att behövas ytterligare en
gymnsieskola. Från LR:s sida har vi lyft
fram att den fortsatta processen inte enbart
får fokusera på lokalerna. Minst lika viktigt är att tänka på personalen och eleverna
och möjligheterna att bedriva en högkvalitativ undervisning
under hela omlokaliseringsprocessen.
Det får inte uppstå
en situation där de
utrymmeskrävande
programmen Fordon
och transport respektive Bygg och anläggning blir de
enda programmen
som, efter det att alla
Under hösten har det därför fattats beslut andra program har flyttat, blir kvar i nuvarande lokaler under ett antal år. Det är därav Bildningsnämnden att gymnasieprogram kommer att omlokaliseras från ALG. för viktigt att man redan nu börjar planera
för den ytterligare gymnasieskola som
Det är inte beslutat när det ska ske eller
vilka program som ska flytta vart. Vår be- krävs.
dömning är att omlokaliseringen inte kommer att kunna inledas förrän till höstterminen 2019. De mottagande skolor som har
nämnts är Birgittaskolan och Nya Kungsberget. Redan under innevarande hösttermin ska det finnas förslag på framtida programutbud på Nya Kungsberget och till
februari 2018 är det tänkt att utbildningsförvaltningen ska ta fram en plan på framtida programutbud för övriga kommunala
gymnasieskolor.
Lokalfrågan för Anders Ljungsteds gymnasium har varit aktuell ända sedan Ostlänken började planeras. Järnvägens dragning och den planerade placeringen av
stationen på Stångebro medför att det på
sikt inte kommer att finnas förutsättningar
för ALG att ligga kvar på nuvarande plats.

Nya Kungsberget kommer inte att stå klart
förrän om kanske fem år och dessutom
verkar de politiska partierna i kommunfullmäktige vara oeniga om hur stor skolan
egentligen ska bli, åtminstone om man ska
döma av artiklar i Corren. Något som ändå
är tydligt är att Birgittaskolan och Nya

Dessutom måste man noggrant utreda konsekvenserna för Birgittaskolan och inte
minst för Birgittaskolans vuxenutbildning,
innan man omlokaliserar program dit.
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Kommunföreningsmöte med Paul
Håkansson 171109
Det var en intressant kväll med Paul Håkansson på Ekoxen. Kvällen inleddes med
middag, mycket god!, och följdes sedan av
Paul Håkanssons föreläsning som refereras
i korthet nedan.

Temat för kvällen var ”Hur blir Linköpings kommun en attraktiv arbetsgivare?”.
Det blir man, enligt Håkansson, genom att
lärare under sitt yrkesliv kan växla mellan
olika skolformer, fylla på sin kompetens,
fortbildningsmöjligheter och rent allmänt
få utvecklas under sitt yrkesliv. Löner
måste vara konkurrenskraftiga och lönesättning transparent och förutsägbar. Lärare ska ha också ha en professionell frihet
– en utveckling som Håkansson anser bara
har börjat. Bra välfungerande rektorer drar
också till sig duktiga lärare som stannar på
skolorna. Kommunen vill gärna återrekrytera lärare till kommunen. Håkansson påpekade också att rollfördelningen mellan
politiker och tjänstemän måste vara tydlig.
Politiker ska besluta om rätt saker och
lämna resten till professionen. Handlingsplaner och policydokument är något Håkansson vill se mindre av. Istället bör
verksamhetsplaner användas.

Linköping växer snabbt och det kan leda
till att det blir överfullt på skolorna, vilket
Håkansson anser är olyckligt. Mer bostäder måste också generera fler skolor och
det är bråttom. Just nu är det aktuellt i och
med utredningen om gymnasieskolorna.
Kommunen ämnar inte röra runt alltför
mycket i gymnasieskolorna, enligt Håkansson, då det gjorts i andra kommuner
med avskräckande resultat. Timo påpekade här att LR har lämnat en protokollsanteckning till MBL om att en ny
gymnasieskola måste planeras snarast, något Håkansson höll med om.

Håkansson levererade också några beskare
piller. Han menade att de resurser kommunen lägger på skolan inte ger det resultat
som kan förväntas om man jämför med
andra kommuner. Håkansson vill också
strama åt ekonomin i kommunen. Cheferna i Linköpings kommun är inte vana vida
att spara som han uttryckte sig, något
många skolor nog inte känner igen.
Kvällen avslutades med många frågor till
Paul Håkansson om det som sagts under
kvällen samt andra skolrelaterade frågor.

