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ÅRSMÖTE
Onsdag den 18 mars samlades vi till
Kommunföreningens årsmöte som i år
hölls på Hagagymnasiet.
Kvällens gäst, Patrik Andersson, höll ett
uppskattat anförande på temat: Somalia
bandy, vi gjorde det omöjliga möjligt!
Efter Patriks anförande serverades kaffe
och smörgåsar i ljushallen.
Vi startade sedan årsmötesdelen med att
tända ett ljus och hålla en tyst minut för vår
medlem Agneta Broby som nyligen avlidit.
Därefter vidtog årsmötesförhandlingar.
Efter genomgång av handlingarna
beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna året. Ewa Ivarsson presenterade
valberedningens förslag till styrelse- och
andra förtroendeposter vilka fastställdes av
mötesdeltagarna.
Valen innebär i korthet följande:
Kommunombud: Sven-Erik Samuelsson (omval)
Bitr. Kommunombud: Caroline Broberg (omval)
och Torbjörn Sevelin (nyval)
Kassör: Marie Sundkvist (omval)
Revisor: Matias Liedbäck (omval)
Webbredaktör: Per Anders Carlsson (omval)
Valberedning: Ewa Ivarsson (omval), Madelene
Halvarsson och Andreas Wallin (båda nyval)

JUBILEUM
Följande medlemmar, som varit med i
Lärarnas Riksförbund 40 år eller mer,
uppmärksammades i samband med
lokalavdelningarnas årsmöten:
Lena Hultdin, Hagagymnasiet
Lars Landegren, Erikslundsgymnasiet
Jan Gezelius, Hushagsgymnasiet
Ett stort tack för ert trogna stöd.

2015-ÅRS LÖNELÄGE
Löneplacering vid nyrekrytering
av behöriga lärare from 2015-04-01
Lägstlön 24 100 kr/mån
Lärare 1-7 m fl (ex. slöjd, idrott,
hemkunskap, lärare i karaktärsämnen vid
gymnasieskolan)
Lägstlön 25 100 kr/mån
Lärare 4-9, speciallärare/specialpedagoger,
lärare i allmänna ämnen/kärnämnen vid
gymnasieskolan.

PÅ MITTUPPSLAGET
På 1960-talet undervisade skolstyrelsens
ordförande i ämnet matematik på
dåvarande Hagaskolan.
När klassens svagaste elev fick tillbaka matteproven pendlade resultaten oftast mellan 1 och
2 poäng. ”Du är inte bra men du är jämn”
konstaterade magistern.
Så skulle ingen lärare med familj att försörja
uttrycka sig idag. Och ingen politiker som har
minsta tanke på omval.

Men när det gäller löneutvecklingen under
nuvarande avtal finns stora likheter.
Den är inte bra men den är jämn.
Den är faktiskt så ickebra och så jämn att
Borlänge nu finns med på mittuppslaget i
senaste numret av Skolvärlden.
Som en kommun som det centrala
löneteamet behöver arbeta med.
2015-års förhandling pågår…

HELGHÄLSNING

GLAD PÅSK!
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