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Löneöversyn 2014 pågår enligt den
överenskomna tidplanen vilket innebär:
– Slutförhandling den 5 juni
– Ny lön meddelas den anställde senast den
13 juni med möjlighet till förtydligande
samtal.
– Ny lön utbetalas med junilönen.

Hej!
När jag läste senaste medlemsbladet så
fanns det en okänd tänkare som sa att ”när
botten är nådd så har man i alla fall fast
mark under fötterna.”

LÄRARLÖNER
Det är valår och våra politiker talar gärna
om skolan och hur mycket de vill satsa på
framtidens skola.
Det finns därför anledning att påminna om
innebörden av begreppet skola. Så här
skriver Gustav Fridolin, framgångsrik
rikspolitiker med lärarbakgrund:
– Skolan är tiden som en elev tillbringar
med en lärare. Det är där skolan börjar
och slutar, det är där det avgörs om en
elev får med sig de kunskaper, det
självförtroende och de förmågor som gör
att man kan förverkliga sina drömmar.
Att som Borlänge kommun satsa 2,7
procent på lärarlöner när medel i riket
ligger på 3,2 procent kan inte med bästa
vilja i världen kallas för en framtidssatsning på skolan.
För ett par år sedan anlände följande brev
från en av våra medlemmar. Jag sparade
brevet för framtida behov.
Mot bakgrund av årets procentsats
föreligger ett starkt publiceringsbehov.
Läs och begrunda!

Detta fick mig osökt att tänka på den f.d.
folkpartistiske politikern Anne Wibble, som
i något sammanhang sa:
”Nu är botten nådd och passerad”.
Detta tycker jag passar in på utvecklingen
av lärarlönerna de senaste 15 åren.
Mvh och God Jul/A

DOKUMENTATION
Vi har tidigare berättat om en utredning
gällande administrativa uppgifter som
ålagts lärarna från kommunalt håll.
Syftet var att ge lärarna mer tid till undervisning i stället för administrativa göromål.
Utredningen har nu redovisats för Barnoch bildningsnämndens ledamöter.
Vi lär få återkomma till de praktiska
konsekvenserna av utredningen.

ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE
När vi en gång ska utvärdera (!) våra liv
kommer inte den viktigaste frågan att vara:
”Har du uppnått dina mål?”,
utan ”Har du älskat?”
Magnus Sundell
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