Gävle kommunförening

Protokoll

fört vid styrelsemöte med Gävle Kommunförening av LR den 3 september 2013.
Närvarande: Karin Ahlgren, Agneta Forsberg, Daniel Persson, Linda Olsson, Mathilda Bergström, Kristina Ahl,
Elisabeth Haglund, Ingmar Arne, Peter Perskull, Ing-Marie Granholm, Hanna Fahlgren, Albert Lauschus,
Stefan Ädel, Gunnar Thörn from §3, Kenneth Forsgren from §6.

§66

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna. Närvarande
presenterade sig för varandra eftersom Kristina Ahl och Hanna Fahlgren är nya i
styrelsen.

§67

Dagordningen godkändes.

§68

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna med följande
kommentarer: §61: Ny lön och retroaktivitet betalades ut i juni. §64: Jon- Erik
Egerszegi har börjat sin anställning. §63: Ny regionindelning i LR, vi tillhör
numera region Mitt. Det innebär att det är delvis nya regionombudsmän.

§69

Implementering av nya Kunskapsnämnden samt Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden. Två nya nämnder från 1 januari 2014. Processen kan
följas på Ankaret och sker i tre steg. Nyheter läggs ut kontinuerligt.
De allra flesta av LR:s medlemmar kommer att tillhöra Kunskapsnämnden
(grundskolan och ungdomsgymnasiet). Vuxenutbildningen kommer att tillhöra
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.
En samverkansgrupp kommer att bildas med representanter för alla berörda
parter.
LR ställer sig frågande till konsekvenserna av de nya nämnderna.

§70

Karriärstjänster/Bil.6
Den 13 juni skedde förhandling på Barn och Ungdom. Alla förstelärartjänster
tillsattes. En av dessa lärare valde att inte anta tjänsten. Den kommer därmed ut
på annons igen.
Inom Utbildning och Arbete skedde ansökningar och rektorerna prioriterade
bland dessa. Fördelningen av antalet förstelärare är proportionellt utifrån
skolornas storlek.
Det är ett tidsbegränsat uppdrag på tre år med ett lönetillägg. Nedsättning i tjänst
är SKLs riktvärde 10%. Villkoren ska ses över under våren 2014.

Ytterligare förstelärartjänster kommer att kunna sökas inför 2014, om de
preliminära bidragsramarna gäller, då regeringen fattat beslut i frågan.
Alla Bilaga 6-tjänster är tillsatta, det är arbetslag som framför allt fått dessa.
Tjänster ger ett lönepåslag. Just nu finns inte medel för att tillsätta ytterligare
tjänster.
§71

Rapporter från KO
Rekryteringen av nya medlemmar på studentupptakten vid HIG gick mycket
bra.
Styrelsen bifaller att vi i år köper en annonsplats på HIG:s studentkarta som
delas ut till studenter.
Styrelsen bifaller att Gunnar Thörn, kassör och Karin Ahlgren, ordförande,
tecknar firma var för sig. Justeras av Peter Perskull.
Resa till Skolforum, tisdag 29 oktober, kommer att erbjudas alla medlemmar.
Bussen står LR för, men entrén ska i år betalas av arbetsgivaren. I entrén ingår
alla seminarier.
Höstens planering
- Styrelsemöten 3/10, 11/11, 12/12
- Extra årsmöte 22/10 kl. 18.30
Skolans dag den 10 september.
LR-Gävle kallar till en presskonferens. Den kommer att handla om likvärdighet
i Gävles skolor. Journalister som får boken ”Den engagerade läraren”.
Den kommer också att delas ut till B&U:s och UAN:s ledamöter samt till
Kommunstyrelsen.
En debattartikel skickas till lokal media.
Kl. 16.00 -18.00 sker en manifestation på Stortorget för att uppmärksamma
Skolans Dag. LR bjuder på äpplen och ställer frågor till Gävleborna.
Lokalombuden ombeds t.ex. bjuda på fika, frukt eller godis på sina skolor. För
färre än 15 medlemmar får det vara en maxkostnad på 100 kr, 15-30 medlemmar
max 200 kr, fler än 30 medlemmar max 300 kr.
Alla medlemmar kommer att tillsammans med tidningen Skolvärlden få boken
”Den engagerade läraren”.
Almega Tjänsteföretagen (friskoleavtalet) har fått ett nytt avtal med en
avtalsperiod på 1 september 2013 – 31 augusti 2017. Parterna konstaterar att det
råder en stor samsyn i flertalet frågor som rör skolan, ex. nödvändigheten att
höja lärarnas status och yrkets attraktivitet. Det garanterade lägsta utfallet per
företag och organisation för 1 sept.2013 är motsvarande lägst märket för övriga
arbetsmarknaden, 1 sept. 2014 lägst 4 %, 1 sept. 2015 inget centralt fastställt
utrymme, 1 sept. 2016 inget centralt fastställt utrymme.

§72

Övriga frågor
Medarbetarenkäten kommer genomföras 18sept. – 2 okt.

Mentorskap vid nyanställningar
Barn och Ungdom har skjutit utvärderingen av mentorskapet till senare under
ht.13.
Den 14/10 blir det en endagsutbildning för alla mentorer på HIG.
UAG, där har frågan inte tagits upp. LR kommer att ta upp frågan vid nästa
samverkan.
Lärares möjlighet till paus och rast diskuterades. En paus är ett kort uppehåll
och räknas in i arbetstiden. Under en rast, lunchrast, har läraren rätt att lämna
arbetsplatsen och tiden ingår inte i arbetstiden. Lärare som äter lunch med
eleverna har tillsynsplikt och den tiden räknas in i arbetet. I schemat bör det
finnas ett ”hål” om minst 50 min. för att den enskilde läraren ska få ut sin
lagstadgade lunchrast.
B&U:s avräkningsperioder kommer att fastställas i samverkan den 4 september.
Från och med den 1 dec. 2013 kommer det att vara möjligt att ansöka om att få
utökad ämnesbehörighet utifrån de nya övergångsreglerna. När det blir möjligt
att ansöka kommer det att vara huvudmannen (kommunen eller den fristående
skolan) som ska intyga din undervisningserfarenhet och din lämplighet.
Blanketter kommer att finnas på Skolverkets hemsida från och med den 1 dec.
www.skolverket.se

Dag som ovan

Justeras

Agneta Forsberg

Peter Perskull

