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SKOLANS DAG

SAMVERKANSAVTAL

Efter en lång och het sommar är det åter
dags för nya tag i skolan.
Skolan har sedan 2008 en egen dag.
Men vad innebär egentligen ordet skolan?

Det lokala samverkansavtalet som trädde i
kraft den 1 januari 2011 ska nu utvärderas.
Representanter för arbetsgivare och
fackliga organisationer kommer att träffa
Eva Martinsson från Myrtall AB som fått i
uppdrag att genomföra utvärderingen.
Slutdatum är satt till den 29 november.

I samband med årets firande gav Lärarnas
Riksförbund ut boken ”Den engagerade
läraren” där olika politiker berättar om sin
skolgång.
Gustav Fridolin är en av dessa politiker.
I en intervju inför boksläppet gav han
följande definition på begreppet skolan:
– Skolan är tiden som en elev tillbringar
med en lärare. Det är där skolan börjar
och slutar, det är där det avgörs om en
elev får med sig de kunskaper, det
självförtroende och de förmågor som gör
att man kan förverkliga sina drömmar.
Alla medlemmar kommer att få denna bok
som en bilaga till tidningen Skolvärlden.
Lästips: Börja gärna med att läsa Gustav
Fridolins avsnitt. Fortsätt sedan med
avsnittet om hans favoritlärare Filippa
Esayas. Det är intressant att ta del av
hennes synpunkter, bl a om metodik.
Vi har också överlämnat ett exemplar av
denna bok till alla ordinarie ledamöter i
Barn- och bildningsnämnden.

KARRIÄRTJÄNSTER
Borlänges första förstelärare är snart på
plats. Arbetsgruppen för karriärtjänsterna
arbetar nu vidare med frågor runt den
fortsatta processen.

AKTUELLT
Besök vår hemsida. Där finns:
- Uppgifter om aktuella händelser
- Kontaktuppgifter till ombuden
- Nytagna ombudsfoton
- Medlemsbroschyr
- Senaste medlemsbladet
- Tidigare medlemsblad
Du hittar dit genom att klicka på
nedanstående länk:
http://mini.nu/borlange_LR

LÖN
Löneöversyn 2013 pågår enligt den
överenskomna tidplanen.
Den 8 oktober träffas löneombuden för
Lärarnas Riksförbund och den 30 oktober
hålls slutförhandlingen. Ambitionen är,
som tidigare meddelats, att den nya lönen
ska kunna utbetalas på novemberlönen.

FRAMTIDSUTSIKTER
Verklig generositet mot
framtiden är att ge allt i
nuet.
Albert Camus
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