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2015
FRÅN LÖFTEN …

2016
… TILL VERKSTAD

För att verkligen göra förändring för
elever och lärare i Sveriges skolor krävs
samarbete mellan stat och kommun.
Därför träffas vi idag för att diskutera hur
regeringens investeringar kan bindas
samman med kommunernas investeringar
och göra bästa möjliga skillnad för skolans
medarbetare.

Under andra halvan av januari startar löneöversyn 2016 med en inledande överläggning. Det är viktigt att lönerevisionen
genomförs under våren för att vara klar
inför regeringens satsning på höjda lärarlöner med tre miljarder från hösten 2016.

(Gustav Fridolin på Dalabesök)

Borlänge satsar under nästa år 118
miljoner mer på skolan än i år enligt
budgetförslaget. Vi vill visa att det vi sa i
valrörelsen är allvar.
(Jan Bohman i Borlänge Tidning)

Vi ska ha mindre klasser i de tidiga skolåren. Elever ska få extra stöd så snart som
svårigheter i skolan upptäcks. Tidiga insatser har störst effekt. Vi behöver ha fler speciallärare och specialpedagoger i skolan.
(Samarbetsplattform för mandatperioden i Borlänge)

Enligt remissmaterialet bygger satsningen
på att kommunerna prioriterar lärarna i
kommande års löneöversyner för att få del
av statsbidraget.
Lönen är viktig men även arbetsmiljön.
Lärarna gillar sitt yrke men har för mycket
att göra. I den stora undersökning som
tidningen Skolvärlden nu gjort säger över
hälften av lärarna att de inte har tillräckligt
med tid för att ge eleverna det stöd de
behöver. Mindre klasser och extra stöd är
därför vallöften som omgående behöver
infrias.

PROBLEM

FRAMGÅNGSFAKTORER

Det är problematiskt om de kriterier som
används vid individuell lönesättning inte
premierar det viktigaste, arbetet med
eleverna.

Det krävs en tydlig och återkommande
dialog mellan chef och medarbetare med
utgångspunkt i kända och förankrade
kriterier om uppdrag, mål och förväntat
resultat kopplat till lön.

(Ur tidningen Skolvärlden 2003)

(Ur häftet Individuell och
differentierad lön 2015)

EN GOD JUL OCH ETT RIKTIGT
GOTT NYTT ÅR
TILLÖNSKAS ER ALLA
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