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FARTRESURSER

För ett par år sedan fick många av våra
ombud ta del av den s.k. Toyota-modellen.
Modellen bygger på 14 olika principer.
Den femte principen säger ”Stoppa
processen om så behövs för att lösa
problem, så att kvaliteten blir rätt från
början”.
Uppenbarligen har något nu hänt när
Toyota drar tillbaka mängder av bilar.
Det blev inte rätt från början.
När det gäller barn är det ännu viktigare att
det blir rätt från början, barn går ju inte att
dra tillbaka och programmera om.
När regeringen nu håller hög fart i
”skolarbetet” är det viktigt att lärarna, som
ska omvandla reformerna till praktisk
verklighet, verkligen får de resurser och
det stöd som behövs.

AVTALSPROCESSEN

I senaste torsdagsutskicket från LRs kansli
berättas om högtryck i förhandlingskontakterna. Den stora frågan gäller arbetsgivarens krav att få avgöra om läraren ska ha
ferie- eller semesteranställning.
Lärarorganisationernas analys är att SKL: s
mål är att öka antalet elever per lärare och
få ut fler undervisningstimmar.

AFTER WORK

Ett antal av våra medlemmar väljer att
fortsätta arbeta efter 65 års ålder. Det är
inga problem, LAS ger den rättigheten.
Den äldre arbetskraften är dessutom
billigare för arbetsgivaren. Dels för att
arbetsgivaravgiften sänks och kallas
löneskatt, dels för att arbetsgivaren inte
längre betalar in premier till tjänstepensionen.

Men, en del vill då arbeta deltid och inte
heltid. Det är dock ingen självklarhet.
Rätten att fortsätta efter 65 gäller nämligen
för den sysselsättningsgrad som var aktuell
på 65-årsdagen. Arbetar jag då heltid så
måste jag även arbeta heltid efter 65 om
arbetsgivaren så kräver. Det är alltså
viktigt att komma överens med sin
arbetsgivare om man skall få gå ner på
deltid efter 65.
Gå gärna in på Lärarförsäkringars hemsida,
www.lararforsakringar.se och titta på
Livförsäkring senior, Olycksfallsförsäkring
senior m.fl. försäkringar.

ÅRSMÖTE

Torsdag den 22 april var det dags för
Kommunföreningens årsmöte som i år
hölls i Vuxenutbildningens nya lokaler i
Högskolan.
Kvällens gäster var våra regionala ombudsmän Lars Malmros och Claes Bengtsson.
De besvarade mötesdeltagarnas frågor och
funderingar rörande arbetstid, avtalsförhandlingar etc.
Efter frågestunden vidtog förtäring som
följdes av årsmötesförhandlingar. Styrelsen
beviljades ansvarsfrihet och samtliga val
följde valberedningens förslag.
Sune Hellgren efterträds av Matias
Hautamäki som revisor och av Sylvia
Svedman Wall i valberedningen.
Ett stort tack till Sune för gott dubbelarbete.

MAJSÅNG

Sköna maj, välkommen till vår bygd igen!
Johan Ludvig Runeberg
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