Gävle kommunförening

Protokoll fört vid styrelsemöte med Gävle Kommunförening av LR den 28 januari 2014

Närvarande: Karin Ahlgren, Linda Olsson, Mathilda Bergström, Albert Lauschus, Hannah
Fahlgren, Gunnar Thörn, Elisabeth Hillman, Helena Ahl Larsson, Henrik Tengqvist, från §4
Daniel Persson och Stefan Ädel, från §6 Ingemar Ahne

§1

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna till terminens första
styrelsemöte.

§2

Dagordningen godkändes med följande förändring:
Ny punkt lades till, § 7 Rapporter från KO.

§3

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna med tillägget att
även Albert Lauschus var närvarande vid mötet.

§4

Ändringar i Legitimationsreformen inom två områden är föreslagna. Detta
innebär även ändringar i gällande Skollag:
Introduktionsperiod krävs inte längre för legitimation. Legitimation utfärdas
direkt efter avlagd lärarexamen. Arbetsgivarens skyldighet att utse en mentor för
den nyexade under det första arbetsåret kvarstår liksom att rektor ska upprätta en
plan för introduktionsperioden. Om förslaget vinner laga kraft införs ändringen
den 15/5 2014.
Möjlighet att söka utökad behörighet införs under en tvåårsperiod för
legitimerade lärare. Utvidgad behörighet kan sökas efter 8 års yrkeserfarenhet av
undervisning i det eller de ämnen som kan komma i fråga, alternativt 4 års
erfarenhet för de som är över 57 år den 15/7 2015.
Om rektor nekar att skriva på erfarenhetsintyget, kan den enskilda individen
ändå ansöka och bifoga en utredning. Mer information finns på Skolverkets
hemsida.
För de som nu gör sin introduktionsperiod gäller nuvarande regler. LR anser att
lägstlön/ingångslön ska tillämpas direkt vid anställning eftersom det gäller en
legitimationsgrundande anställning.

§5

Karin informerar om Lönerevision 2014. Karin och Linda var den 17 december
på löneupptakt tillsammans med arbetsgivaren. De är åter kallade till AG den
7/2 för att få information angående den särskilda satsningen från budgetposten
Särskilda lönemedel som AG avser att göra. Medel kommer att tilldelas utifrån
målen jämställda och konkurrenskraftiga löner. Vad gäller det senare målet
jämförs medianlönen för olika grupper med medianlönen för samma grupp i vår
kommungrupp. (kommuner med 50 000 – 100 000 invånare).
Vid årets lönerevision är det totalt budgeterat 4%, som snitt för LR Gävle.
Rektorerna ska ha haft sina Medarbetarsamtal & Lönesamtal senast den 31/1 för
grundskolan och den 15/2 för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

§6

Nya Förvaltningar. Utbildning Gävle och Näringsliv och Arbetsmarknad Gävle.
Karin gick igenom organisationen och vilka chefer som har tillsatts.

§7

Rapporter från KO
Agneta har deltagit i urvalsprocessen, och vid anställningsintervjuer, av den nya
rektor som ska tillsättas vid Vallbacks rektorsområde. Djupintervju är gjord på
en sökande. Avstämning kommer att ske den 29/1.
Fem biträdande rektorstjänster har utannonserats. Det var 41 sökande och 5
stycken har valts ut och erbjudits tjänster. Datum för avstämning är ännu ej
fastställt.
Inbjudan till Facklig grundkurs steg 2, kommer att gå ut inom kort. Kursen
kommer att hållas i Alfta, den 18 – 20/3.
Kommunföreningens Årsmöte kommer att hållas den 27/3 -14 kl. 18.00. Denna
gång kommer vi att vara i Komvux aula på Nedre Åkargatan, med buffé på
restaurang Två Kockar. Inbjudan kommer senare att gå ut till våra medlemmar.
Kommande styrelsemöten under våren:
Måndagen den 3 mars kl. 15-17, Fleminggatan 32. Fika serveras från kl. 14.30.
Torsdagen den 27 mars kl. 16.00-17.30 (före Årsmötet), Komvux. Sal meddelas
senare. Fika servers i samband med mötet.
Tisdagen den 29 april kl. 15-17, Fleminggatan 32. Fika serveras från kl. 14.30.
Onsdagen den 4 juni kl. 16.00-18.00, Fleminggatan 32. Därefter mat.
Daniel Persson, HSO, informerade att han inte ställer upp till omval som
Huvudskyddsombud vid kommande årsmöte. Valberedningen kommer därför att
få starta sitt arbete med att föreslå en efterträdare. Styrelsen uppmanas att
uppmuntra befintliga Skyddsombud, eller Lokalombud, att anmäla sitt intresse
till valberedningen. Valberedningen består av Monica Hansson på
Polhemsskolan och Ing-Marie Granholm samt Håkan Aksén på SFI.
I dagsläget är det också flera av våra skolor som helt saknar skyddsombud.
Påtala gärna detta vid medlemsmöten/APT-möten och försök se till att de
tomma luckorna fylls.

Daniel informerade även om att 30 % av Sveriges skolor kommer att få
tillsynsbesök av Arbetsmiljöverket under perioden 2013-2016, dvs ca 1700
skolenheter. Det innebär att 263 kommuner och 25-30 fristående skolhuvudmän
får besök. Detta sker parallellt med Skolverkets inspektioner. Alla skolor borde
redan nu dra ut de checklistor, som finns på Arbetsmiljöverkets hemsida. Där
framgår vad som kommer att granskas.
Friskolor – Särskilda föreningar. Flera Friskolekoncerner har nu bildat särskilda
LR-föreningar. De nya Föreningsombuden kommer bl. a. att ta hand om
förhandlingar, personalärenden och lönerevisioner. Detta innebär att
förhandlingsmandatet försvinner från Kommunföreningen.
Vi efterlyser trevliga förslag på kommande medlemsaktiviteter. Kontakta
Mathilda.
Vikarieanskaffning. Hela systemet ses nu över och förändringar kommer att
genomföras. Tyvärr kommer det troligtvis att bli ett glapp från den 28/2, då
Vikarieförmedlingen stängs, tills allt är klart.
LR har lanserat en ny kampanj, ”Skolvalet 2014”. Gå in och läs mer på
hemsidan och skicka vidare till medlemmarna. Be så många som möjligt att de
går in på hemsidan och svarar på enkäten och skriver under uppropet.
§8

Övriga frågor:
Ett ombud ställer frågan ”Hur kommunicerar vi på bästa sätt med våra
medlemmar?”. Det visade sig att de flesta gör sändlistor och kommunicerar via
massmejl.
Vilken uppföljning finns för lokalombuden att se vilka lärare som är
legitimerade och därmed behöriga att sätta betyg? I Samverkansgrupperna kan
lokalombudet begära att få en lista över legitimerade lärare, samt icke
legitimerade lärare, på skolan. Villkoren för legitimerad lärare som skall bistå
icke legitimerad kollega vid betygsättning kommer att tas upp på samverkan på
förvaltningsnivån.

§9

Mötet avslutas.

Dag som ovan

Karin Ahlgren

Mathilda Bergström

