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SAMVERKAN

AKTUELLT I VÅR

Vår vardag är full av utmaningar. Då gäller
det att fokusera på lösningarna, inte
problemen. De bästa lösningarna hittar
man ute i organisationen där kunskapen
finns.
I det nya samverkansavtalet sägs också
tydligt att frågor så långt som möjligt ska
behandlas av dem som är direkt berörda.

– Löneplacering vid nyrekrytering
av behöriga lärare from 2010-04-01

Det är viktigt att samverkan sker tidigt,
innan förslag till beslut finns, så att de som
berörs verkligen får möjlighet att följa
förändringar och kan komma till tals hela
vägen innan rektor fattar beslut.
Nu pågår en process där arbetsgivaren
tillsammans med de fackliga organisationerna ska träffa en överenskommelse som
gör att orden ovan kan omsättas i praktisk
handling. Överenskommelsen ska bland
annat ta upp hur samverkansorganisationen
ska se ut, plan för utbildning av de fackliga
och information till samtlig personal.
Målet för samverkan är:
- Positivt arbetsklimat
- God hälsa och arbetsmiljö
- Inflytande
- Delaktighet
- Utveckling

HEMSIDAN
På vår hemsida hittar Du förutom
medlemsbladet nu även medlemsbroschyren. Där finns bl a aktuella
kontaktuppgifter för våra ombud.

Lägstlön 20 900 kr/mån
Lärare 1-7 m fl (ex. slöjd, idrott, hemkunskap, lärare i
karaktärsämnen vid gymnasieskolan)
Lägstlön 21 900 kr/mån
Lärare 4-9, speciallärare/specialpedagoger, lärare i
allmänna ämnen vid gy-skolan.

– Nyttiga nummer:
Medlemsjouren: 0771-613 613
Medlemsregistret: 08-613 27 27
– Nästa styrelsemöte i Kommunför.
10 mars kl.16.00 Tjärnaskolan
– Expeditionen på Lärarnas Riksförbund
håller öppet följande tider under våren
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 08.00 - 16.00
kl. 08.00 - 12.00
kl. 08.00 - 16.00
kl. 09.30 - 16.00
kl. 09.30 – 12.00

– FGK, Facklig grundkurs.
Kursen vänder sig till nya ombud.
Dag 4-5 den 5-7 maj alt. 12-13 maj.
- Arbetsrättsfortbildning
15 mars, kurs för fristående skolor,
närmare upplysningar i kallelsen.

LOVSÅNG
Tack och lov att det snart är lov!

Har Du tips och idéer som rör hemsidan,
hör av Dig till vår webbredaktör Elisabeth
Ström.
Redaktör: Sven-Erik Samuelsson
Kom gärna med synpunkter på och information till Medlemsbladet.
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