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VÅRTECKEN

LÄRARLEGITIMATION

Ett säkert vårtecken är alla de årsmöten
som nu pågår inom vårt förbund.
Tala med ditt ombud samt besök hemsidan
för närmare uppgifter.
När du besöker hemsidan, kontrollera då
också att din e-postadress är korrekt.
Med rätt adress får du bland annat
Medlemsnytt som i februarinumret beskrev
vägen till ett nytt avtal.

Regeringen har meddelat att kravet på
lärarlegitimation skjuts upp på obestämd
tid. Genomförandet av reformen är helt
uppenbart dåligt skött från centralt håll.

AVTAL
Förhandlingarna sker mot bakgrund av en
alltmer ökande arbetsbelastning.
Administration och dokumentation tar allt
större tid utan att antalet lektioner minskat.
Tiden till för- och efterarbete krymper
vilket knappast leder till ökad måluppfyllelse. Det leder snarare till att ännu färre
söker sig till läraryrket.
Avtalet handlar också om lön. Med lika
lång utbildning och lika höga studielån
som andra akademikergrupper krävs en
rejäl uppvärdering av lärarlönerna.
Det har än så länge sipprat ut väldigt lite av
vad som händer i de pågående avtalsförhandlingarna. Men hälsan tiger ju still sägs
det. Vi får tro att något liknande också
gäller de förhandlingar som nu pågår.

VÄNTELÄGE
I väntan på att avtalet kommer på plats kan
det vara lämpligt att förbereda sig inför
årets lönesamtal. En bra början är att gå
igenom anteckningarna från det senaste
lönesamtalet samt det senaste medarbetarsamtalet. Studera också häftet ”Lönebildning i Borlänge kommun-riktlinjer”,
som finns för utskrift via Insidan.

I Borlänge fortsätter det arbete som
påbörjats enligt tidigare uppgjorda planer.
Det finns inga signaler om något annat.
Ett dataprogram kommer också att köpas
in för att underlätta det fortsatta arbetet.
Förhoppningsvis kommer detta arbete att
bidra till att Borlänge klättrar uppåt på
rankinglistorna över bästa skolkommun.

EKONOMI
Borlänge kommuns resultat för 2011 visar
ett överskott på drygt tio miljoner kronor.
Bildningssektorn visar samtidigt ett minusresultat på 26 miljoner kronor.
Det dåliga resultatet handlar främst om att
gymnasieskolan inte har anpassat kostymen till minskat antal elever. Här har vi ett
jättejobb att göra, säger Jan Bohman,
kommunstyrelsens ordförande.
För att undvika ryktesspridning är det
viktigt att skolledningen fortlöpande
informerar om detta ”jättejobb”.
Utnyttja också möjligheten till facklig
information vid arbetsplatsträffarna.

PÅSKHÄLSNING
En glad påsk tillönskas
alla våra medlemmar!
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