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LÄRARLÖNELYFTET
Fack och arbetsgivare har haft två möten
för att diskutera lärarlönelyftet i Falu
kommun. Inga beslut är ännu fattade av
arbetsgivaren utan vidare diskussioner
kommer att föras hos arbetsgivaren och
sedan kommer fack och arbetsgivare att ha
möte igen i början av höstterminen.
Det övergripande syftet för staten med
lärarlönelyftet är att bidra till att höja
statusen och attraktiviteten i läraryrket och
därmed också höja kunskapsresultaten i
skolan. Enligt Lärarnas Riksförbund i
Falun så kan alla Falun kommuns lärare
komma i fråga för Lärarlönelyftet och de
flesta uppfyller också ett eller flera av de
fyra kritierierna. Därför finns det anledning
att göra processen så enkel,
arbetsbesparande och transpartant som
möjlig. Det är också mycket viktigt att det
upplevs som så rättvist som möjligt.
Lärarnas Riksförbund i Falun har lämnat
ett förslag på vilka principer som bör gälla
för att man ska komma i fråga för lyftet. Vi
vet att detta förslag har framförts av LR i
flera kommuner i landet och ibland har
arbetsgivaren valt att gå på LRs förslag och
ibland inte. LR i Falun vill att
huvudprincipen ska vara lärarerfarenhet, d
v s efter antalet år så långt pengarna räcker
och till så många som möjligt.

Fördelarna med detta är:
– Uppvärderar lärarerfarenhet och
visar att Falun värnar om äldre och
erfarna lärare.
– Man får en tydlig löneprofil som
bektar värdet av erfarenhet.
– Erfarna lärare uppfyller kriterierna.
– Lärare stannar kvar till pensionen
och då dessa lärare försvinner kan
nya få ta del av satsningen.
– Det är en enkel pch förståelig
princip. De som inte kommer ifråga
denna gång inväntar sin tur.
– Skolledningen slipper lägga ned
stort arbete på att värdera alla sina
lärare, vilket är viktigt för
acceptansen och legitimiteten.
– Man undviker kategorisering av
förste-, andre- och sistelärare. En
sådan indelning riskerar att leda till
att äldre går i förtid, lärare säger
upp sig i protest och går till en
annan arbetsgivare eller att man
slutar helt som lärare.

Vi vill ännu en gång poängtera att
lärarlönelyftet är statens sätt att lyfta
lönenivån för lärare. Staten får inte lägga
sig i lönebildningen mellan parterna, d v s
fack och arbetsgivare, som kallas för den
svenska modellen. Det är därför man inte
kan ge generellt lönepåslag till alla lärare i
hela landet, vilket vi nog alla helst hade
sett. Fack och arbetsgivare fick ett
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ultimatum: kom överens och ni får pengar
till flera tusen lärare. Om man inte kom
överens – inga pengar alls till någon.
Vi i fackförbunden bestämmer inte över
lönebildningen Vi kan bara se till att det
går rätt till och framföra synpunkter. Det är
arbetsgivaren som fattar beslut.

MEDLEMSSERVICE
Medlemsjouren är öppen måndag - fredag
kl. 09.00 - 15.00, tfn. 08-613 27 00.
E-post: medlemsjour@lr.se
För frågor rörande medlemskap, kontakta
medlemsenheten som är öppen.
Mån - tors kl. 09.00-15.00, fre kl. 09.00-12.00
Tfn 08-613 27 00 e-post: medlem@lr.se

MÅL- OCH
UPPDRAGSDIALOG
I början av höstterminen kommer vi i
Lärarnas Riksförbund att genomföra en
utvärdering av vårens uppdragsdialog.
Om du efter din mål- och
uppdragsdialogen inte känner att du har
fått gehör hos rektor för din analys och du
befarar att det finns risk för ohälsa så
kontakta skyddsombud och anmäla risk för
ohälsa på Flexite på Insidan.

BUDGET 2017
Beslut om budget 2017 tas på
kommunfullmäktige idag den 16 juni. Om
inget oväntat sker så kommer det att
beslutas att Barn- och
utbildningsförvaltningen tilldelas 35
miljoner extra.

Ha en skön sommar!
Önskar styrelsen för Lärarnas
Riksförbund i Falun, genom Hanna
och Lena

STYRELSEMÖTE
Höstens första styrelsemöte kommer att
äga rum torsdagen den 18 augusti kl 16.30
i Stadshuset plan 4.
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