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JUBILEUM

Medlemsbladet firar 10-årsjubileum. I
mars år 2000 utkom det första numret.
Mycket har hänt under det nya årtusendets
första decennium. Ändå känns delar av
texten i premiärnumret aktuell. Vad sägs
om följande utdrag angående avtalsrörelsen?
”I röda rubriker talas det om en kommande
avtalsbomb och ekonomisk härdsmälta.
LRs ordförande Tomas Johansson lugnar
dock medlemmarna i senaste numret av
Skolvärlden. Han skriver att lärarfacken,
den här gången, kräver tydlighet och
klarhet i avtalsskrivningarna i det
kommande avtalet.”
Vår motpart, Sveriges kommuner och
landsting, kan väl sägas vara övertydliga år
2010. De vill i dagsläget ”bomba bort”
förtroendetiden och ge noll procents
löneökning centralt mot bakgrund av den
kommunala ekonomiska härdsmältan.

NY SKOLLAG

Förslaget till ny skollag har presenterats.
Vår ordförande Metta Fjelkner välkomnar
att kravet på behörig personal skärps men
saknar förslaget om införande av
lärarlegitimation. Hon känner sig också
bekymrad över hur lagens paragrafer ska
förenas med verklighetens krav på fler
nationella prov, skriftliga omdömen samt
betyg. Det kan ställa till problem om
arbetsgivarna inte ser till att utrymme ges
inom lärarnas arbetstid.

AVTALSPROCESSEN

Industrisektorn har nu ”satt märket” för
årets förhandlingar. IF Metall har fått ett
avtal som ger 3,2 procents löneökningar på
22 månader. Hur det påverkar kommande
läraravtal återstår att se.
Fortfarande står parterna långt ifrån
varandra i arbetstidsfrågan.

ÅRSMÖTE
KOMMUNFÖRENING

Du är välkommen till Kommunföreningens
årsmöte torsdag den 22 april kl. 18.30
Årsmötet gästas av LRs Regionala
ombudsmän Lars Malmros och Claes
Bengtsson som svarar på fackliga frågor.
Vi håller till i Högskolans lokaler.

ÅRSMÖTE DISTRIKT

Ordinarie årsmöte lördag den 24 april på
hotell Galaxen i Borlänge. Ullacarin Öhrn,
förhandlingschef hos Lärarnas Riksförbund, berättar om aktuellt förhandlingsläge.
Kallelse kommer till berörda ombud.

KOMMUNDIREKTÖR

Åsa Granat blir biträdande kommundirektör från den 1 april. Vid årsskiftet
efterträder hon Lars Ivarsson som ny
kommundirektör.
Lärarnas Riksförbund önskar henne lycka
till på nya arbetet.

HELGHÄLSNING

En Glad Påsk tillönskas samtliga medlemmar.
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