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LÖNEÖVERSYN 2016

SOMMARSERVICE

Årets löneöversyn är ännu inte avslutad men i
de direktiv som gått ut till berörda parter sägs:

Medlemsjouren

*Central slutförhandling genomförs den 7 juni.
Resultatet av slutförhandlingen meddelas
berörd chef som därefter meddelar ny lön till
berörd medarbetare.
*Ny lön kommer prel. att utbetalas på julilönen.

KONGRESS
Den 19–22 maj genomfördes Lärarnas
Riksförbunds kongress 2016.
Till ny förbundsordförande efter Bo Jansson
valdes Åsa Fahlén.
Svante Tideman och Sara Svanlund valdes till
1:e respektive 2:e vice förbundsordf.
För Dalarnas del fick Duska Jansson Dobrota
förnyat förtroende i förbundsstyrelsen. Från
Dalarna fanns även Hanna Meijer Holmqvist,
Eva Flytström Persson, Caroline Broberg och
Torbjörn Sevelin med som kongressledamöter.

TILLBAKABLICKAR
”I detta historiska skede har vår kommunförening beslutat återuppta utgivningen av ett
informationsblad till medlemmarna. Vi hoppas
att Du får nytta och nöje av detta blad som
beräknas utkomma en gång per månad.”
Texten är hämtad ur det första LR-BLADET
från mars 2000. Det ”historiska skedet” syftar
på det nya årtusendet som då tagit sin början.
För 10 år sedan skedde sedan ett namnbyte och
LR-BLADET döptes om till Medlemsblad.

Uppstår frågor under sommaren har
medlemsjouren öppet måndag - fredag
kl. 09.00 - 15.00, tfn. 08-613 27 00
E-post: medlemsjour@lr.se

Medlemsenheten
För frågor rörande medlemskap, kontakta
medlemsenheten på tfn 08-613 27 00
Måndag - torsdag kl. 09.00 - 15.00
Fredag kl. 09.00 - 12.00
E-post: medlem@lr.se

Borlänge kommunförening
Vår kommunförening når du på:
Tfn. 073-044 06 03
E-post: sven-erik.samuelsson@edu.borlange.se
Hemsida: http://mini.nu/borlange_LR

2016-års löneläge
Löneplacering vid nyrekrytering
av behöriga lärare from 2016-04-01
Lägstalön 26 100 kr/mån
Lärare 1-7
Lärare slöjd, idrott, musik, hemkunskap mm
Lärare i karaktärsämnen vid gymnasieskolan
Lägstalön 27 100 kr/mån
Lärare 4-9, speciallärare/specialpedagoger,
Lärare i allmänna ämnen/kärnämnen vid
gymnasieskolan

FRAMÅTBLICKAR

Det land som inte är vän med sina
lärare kommer aldrig att lyckas!
Prins Daniel vid invigningen av årets kongress

Efter 149 Blad är det nu dags att tacka för den
tid som varit och lämna över pennan till
Caroline, Thomas och Torbjörn.

Fortsättning följer…
Trevlig sommar!
Redaktör: Sven-Erik Samuelsson
Kom gärna med synpunkter på och information till Medlemsbladet.

