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POLITIK ÄR ATT VÄLJA

VÄGLEDNING

Hade Olof Palme fått möjlighet att skriva
en uppföljare till boken Politik är att vilja
hade titeln kanske varit Politik är att välja.
För det handlar om att varje politiker verkligen prioriterar det man pratar om. Inför
senaste valet handlade det ofta om skolan,
”En skola utan klyftor där varje barn har
en rättvis chans att lyckas är ett måste!”

I dagens trafik, med alla filer och rondeller,
krävs ofta en GPS för att vi ska lyckas med
uppgiften att komma till rätt plats i rätt tid.

SAMVERKANSAVTAL
Det lokala samverkansavtalet för Borlänge
kommun har setts över. Den nya uppdaterade versionen gäller från den 1 september.
Alla samverkansavtal behöver en årlig
utvärdering för att anpassas och utvecklas
med verksamheten. Varför inte börja
läsåret med en genomgång av din skolas
samverkansavtal och se vad som behöver
förändras och förbättras?

SKOLANS DAG
Skolans dag inföll i år den 8 september.
Vår målsättning var att alla skolor där vi
har medlemmar skulle få kaffe med bröd.
Någon som blev utan? Hör av dig så
kommer vi gärna på besök.

EXTRA DISTRIKTSMÖTE
Den 19 oktober hålls ett extra distriktsmöte
för att välja kongressledamöter till nästa
års kongress i Stockholm.
Som vanligt sammanställer vi en röstlängd
för Borlänge kommunförening där det
framgår vilka som valts till distriktsombud
vid lokalavdelningarnas årsmöten.
Kallelse kommer.

I dagens skola, med alla valmöjligheter,
krävs professionell vägledning för att våra
elever ska hamna på rätt plats i rimlig tid.
Utan en rejäl satsning på studie- och
yrkesvägledning kommer många av våra
elever att få göra om rutt vilket blir dyrt
och dåligt för både elever och kommun.

MÖJLIGHETER
Anställda över 63 år och med minst 10 års
sammanhängande anställning i kommunen
har nu möjlighet att ansöka om minskad
arbetstid enligt modellen 80-90-100.
Det innebär att man minskar sin arbetstid
till 80 % av sin ordinarie sysselsättningsgrad. Lön utbetalas med 90 % av tidigare
lön och tjänstepensionen hålls oförändrad.
Läs mera om denna möjlighet på Insidan.

NYEXKURS
Här kommer en påminnelse om årets nyexkurs som genomförs den 13-14 november,
se tidigare utskick. Förtur för de som
anmäler sig senast den 30/9.

SAMVERKAN
Samverkan stavas med två bokstäver,
v och i.
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