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LÖV 17

PISA 2015

I slutet av höstterminen påbörjades det samtal
kring löneöversyn 2017 mellan arbetsgivarna
och lärarfacken. Det Lärarnas Riksförbund i
Borlänge bland annat arbetar för i denna
löneöversyn sammanfattas i punkterna nedan:

I december presenterades resultatet av den
senaste PISA-undersökningen som
genomfördes under 2015. För första gången
sedan undersökningen startade år 2000 visar
svenska elevers resultat på en uppgång.
Resultaten i läsförståelse ligger högre än
genomsnittet och resultaten i matematik och
naturvetenskap ligger på genomsnittet när man
jämför med andra OECD-länder. Mer
information kring PISA 2015 hittar du på
www.skolverket.se/pisa och
www.skolvarlden.se/artiklar/pisa

*En långsiktig lönesatsning på lärare och
studie-och yrkesvägledare. (Vi vill att förra
årets satsning på lärarna och studie- och
yrkesvägledarna i kommunen inte var någon
tillfällighet. Kommunpolitikerna måste visa att
de har förstått att lönerna även fortsättningsvis
måste höjas för att kunna nyrekrytera och
behålla lärare i Borlänge.)
*Erfarenhet ska värderas i lönesättning.
(Med rådande lärarbrist och stora
pensionsavgångar har vi inte råd att förlora en
till lärare eller studie- och yrkesvägledare!
Satsar man på erfarenhet i löneöversynen
kommer också lönespridningen att öka – vilket
är något som enligt vårt avtal (HÖK 12) ska
arbetas för.)
*De behöriga och legitimerade lärare som
hamnar utanför lärarlönelyftet bör höjas
upp motsvarande grad i ett kommunalt
lärarlönelyft. Gäller även
Vuxenutbildningen. (Vi anser att ett
kommunalt lärarlönelyft i det långa loppet
kommer att ge mer än vad det kostar. Alla
lärare som uppnår de kriterier som krävs för att
ta del av ett lärarlönelyft också ska få det.
Regeringens satsning måste ses som en
katalysator- som den knuff kommunpolitikerna
behöver för att ta ytterligare ett kliv i rätt
riktning och satsa på lärarna).

Nya biträdande huvudskyddsombud
Vi hälsar Jenny Kvick och Leif Hjärtström
välkomna som nya biträdande huvudskyddsombud!  Jenny arbetar på
Skräddarbacksskolan sedan 20 år tillbaka och
har varit skyddsombud där under många år.
Jenny är klasslärare och undervisar just nu i
årskurs 6. Leif arbetar på Hushagsgymnasiet
som VVS- och mattelärare. Han har även
lektioner på Yrkeshögskolan (Erikslundsgymnasiet) i fysik. Leif är en stor tillgång för
oss med sin breda kunskap.

God fortsättning 2017!
Vi önskar alla våra medlemmar en riktigt god
fortsättning på det nya året!

MEDLEMSSERVICE
– se sida 2
Redaktörer: Caroline Broberg & Torbjörn Sevelin
Kom gärna med synpunkter på och information till Medlemsbladet.

2017-01-10

MEDLEMSBLAD
BORLÄNGE KOMMUNFÖRENING
Årgång 18
NUMMER 1
JANUARI 2017

MEDLEMSSERVICE
Medlemsjouren
Här får du svar på frågor som rör föräldraledighet, tjänstledighet, uppsägning etc.
Tfn. 08-613 27 00, vardagar 08.00- 17:00
E-post: medlemsjour@lr.se

Medlemsenheten
Frågor rörande ditt medlemskap besvaras
av medlemsenheten.
Tfn 08-613 27 00, måndag-torsdag
09:00-15:00, fredag 09:00–12:00
E-post: medlem@lr.se

Torbjörn Sevelin (Kommunombud och
Huvudskyddsombud)
0243- 732 30, 076-8013045
torbjorn.sevelin@edu.borlange.se
Caroline Broberg (Bitr. Kommunombud)
0243-748 59, 070- 687 95 64
caroline.broberg@soltorgsgymnasiet.se
Thomas Lövgren (Bitr. Kommunombud)
0243-748 71, 070-209 09
thomas.lovgren@edu.borlange.se

Borlänge kommunförening
För frågor som rör lokala förhållanden vänder
du dig i första hand till ombudet på din skola.
Saknar ni ombud på skolan kan du alltid höra
av dig till någon utav oss på expeditionen.
Expeditionen läsåret 2016/2017
I möjligaste mån finns någon på plats för att
besvara samtal och e-post följande tider:
Måndagar 08:30 – 15:00
Tisdagar 08:30 – 14:00
Onsdagar 08:30 – 13:00
Torsdagar 08:30 – 15:00
Tfn:0243-748 33
E-post: Borlange@lr.se
OBS! Ny e-post
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