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Stilla natt, heliga natt! Allt är frid…
Julen är snart här men allt är inte frid.
Många känner sig stressade. Enligt en färsk
Sifo-undersökning är julklappsinköpen en
stor stressfaktor.
För lärarkåren tillkommer även andra
stressmoment i form av all dokumentation
som måste färdigställas vid den här tiden.
Ständigt denna dokumentation som Ture
Sventon säkert hade uttryckt sig om han
varit lärare i stället för detektiv.

Våren 2012 domineras av avtalsrörelsen
samt kongressen i början av maj.
I avtalsrörelsen måste både lönefrågan och
arbetstidsfrågan lyftas. Det handlar inte om
antingen eller, som Metta Fjelkner uttrycker sig inför förhandlingarna.

Texten nedan fanns att läsa i dåvarande
LR-BLADET, april 2005, men känns lika
aktuell i december 2011.
”Det finns en frustration och trötthet i
organisationen på att mer och mer
uppgifter ska sammanställas och
rapporteras in. Ofta beror frustrationen på
mängden uppgifter som begärs in samt att
uppgifterna ses som en pappersprodukt
som inte återkopplas till verkligheten.”
(Hämtat ur Faluns Barnbokslut.)
De flesta känner förmodligen igen sig.
Vi lägger ner en stor del av vår
begränsade tid på den artificiella
verklighet som framlever hela sitt liv bakom
ett register i en pärm i en bokhylla.
Det är dags att vi besinnar oss och
använder tid och resurser där de verkligen
gör nytta, nytta för unga och gamla i den
verkliga verkligheten.

Hon säger vidare att ”Det måste bli
ordning på lärarnas arbetstid, så att det blir
färre administrativa, kurativa och
lokalvårdande arbetsuppgifter och i stället
mer tid för planering, förberedelser och
kompetensutveckling. Det gynnar eleverna
och gör läraryrket mer attraktivt.”

MEDLEMSSERVICE
Uppstår frågor under jullovet har medlemsjouren öppet vardagar kl. 08.00-17.00
tfn. 0771-613 613
e-post. medlemsjour@lr.se
Borlänge kommunförening når Du via
www.lr.se välj föreningar & ämnesforum.

JULPYSSEL
Pyssla om Dig själv, Dina nära och kära.
Koppla inte upp, koppla av!
Dokumentera på sin höjd tomten.
God Jul & Gott Nytt År
tillönskas
samtliga medlemmar

Idag har allt fler mappar lämnat pärmen i
bokhyllan och flyttat in i datorn under
namn som Rexnet, Edwise, Skola24 etc.
Men frustrationen finns oftast kvar.
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