Gävle kommunförening
Protokoll fört vid styrelsemöte med Gävle Kommunförening av LR den 4 juni 2014
Närvarande: Christina Ahl, Gunnar Thörn, Stefan Ädel, Kenneth Forsgren, Ulrika Sundin,
Lena Orest Fröjd, Kristoffer Andersson, Hanna Fahlgren, Helena Ahl Larsson, Linda Olsson,
Karin Ahlgren, Mathilda Bergström, Agneta Forsberg och Daniel Persson från §38, Kristina
Hellström från §41. Kristoffer Andersson lämnar mötet vid §41.
§35

Ordförande Karin Ahlgren öppnar mötet och hälsar alla välkomna till terminens
sista styrelsemöte.

§36

Dagordningen godkänns.

§37

Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

§38

Karriärtjänster.
Processen har varit rörig och har dragit ut på tiden, då parterna har varit oense
om villkoren. Vid samverkan den 13/5 förklarade sig parterna oeniga. Detta
gäller bl a att arbetsgivaren inför treårsförordnanden i stället för tillsvidare och
att ag vill kunna utnyttja den möjlighet förordningen ger att differentiera
ersättningen. En annan fråga där parterna inte har varit överens är om lektorat
skall införas. Karin gick igenom den slutgiltiga versionen av dokumentet
”Karriärtjänster inom Utbildning Gävle från och med hösten 2014”.

§39

Organisation inför LÅ 2014/2015.
 Biträdande rektorer på Vallback Rektorsområde är Victoria Zarotti och
Anna-Karin Eriksson.
 Två nya tjänster som Biträdande rektorer är tillsatta inom särskolan.
 Det har varit 10 sökande på tjänsten som Rektor för Bomhus
Rektorsområde. Intervjuerna startar v. 24.
 Tjänsten som Biträdande rektor på Strömsbro skola är fortfarande vakant.
Den annonsen ligger ute på Ankaret, igen.
 Vi konstaterar att de stora samlingsannonserna över vakanta tjänster inte är
bra. Det krånglar till ansökningsförfarandet.
 Ny Rektor på Vasaskolan är Walter Nordkvist. Man kommer inom kort att
annonsera efter en ny Biträdande rektor.

§40

Val av nytt HSO.
Lena Orest Fröjd, Ma/No lärare på Milboskolan, föreslås som nytt HSO
(Huvudskyddsombud) för LR, då Daniel Persson har avsagt sig sitt uppdrag från
och med HT 2014. Styrelsen väljer enhälligt Lena Orest Fröjd som HSO för
Lärarnas Riksförbund i Gävle från höstterminsstarten, fram till
kommunföreningens årsmöte i mars 2015.

§41

Rapporter från KO:
Den Samsung läsplatta som Daniel Persson tidigare har disponerat lämnas
tillbaka vid terminsslutet.
Styrelsen beslutar att Mathilda Bergström får 1000 kr/termin i ersättning från
LR för privat mobiltelefon som även används i tjänsten som Bitr.
kommunombud & Rekryteringsombud. Detta gäller från HT 14.
Styrelsen beslutar att i år avstå från att annonsera på Högskolans studentkarta.
Pengarna, 7000 kr exkl. moms, ska vi istället använda till att köpa olika LRreklamartiklar, som vi ska dela ut på högskolan till våra lärarstudenter.
Onsdagen den 20 augusti är det inskrivning av nya lärarstudenter på högskolan i
Gävle. Vem vill och kan delta vid studentrekryteringen, ca kl. 7.30 - 14.00,
denna dag? LR centralt står för ev. lönebortfall.
Tisdagen den 9 september är det Skolans dag. Vi uppmanas att skriva
debattartiklar och vi funderar på att bjuda in KS och representanter från
Utbildning Gävle till ett eftermiddagsmöte för att presentera den LR-rapport
som släpps denna dag. Rapporten kommer att handla om hur lärare i Gävle ser
på kommunen/arbetsgivarens styrning av skolan i Gävle och bygger på de
enkätsvar som LR-medlemmar har lämnat i den webbenkät som LR centralt har
skickat ut.
Skolforum 28/10? Vi ska i början av HT-14 ställa frågan till rektorerna, om de
”släpper” sin personal för att i fortbildningssyfte följa med i LR- bussen till
Älvsjömässan och Skolforum.
Förslag på en medlemsaktivitet under HT -14 är vinprovning på temat
Frankrike. Gunnar Thörn berättar om landet Frankrike och visar bilder. En
inbjuden vinkännare håller i vinprovningen av de franska vinerna och berättar
om olika viners speciella karaktärer. Viss avgift kommer att tas ut, men LR
bjuder på mat och föredrag.

§42

Mötet avslutas.

Dag som ovan

Karin Ahlgren
Ordförande

Mathilda Bergström
Sekreterare

