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Sommarledighet
Snart är det dags för
en väl unnad sommarledighet. Det betyder
att även medlemsbladet går på ledighet och
återkommer i slutet av
augusti/början september. Ha en toktrevlig
sommar!
E-förslag
Efter ett initiativ från en LR medlem i Västerås
har det startats ett upprop på Västerås stads
hemsida för e-förslag för att höja skolpengen
med 10 000 kronor. Vi tycker det är en strålande ide och vill att så många som möjligt ska
rösta för det. Detta innebär att om det blir fler
än 100 för förslaget måste utbildningsnämnden
ta upp det under ett möte. Redan den 17 maj
var det över 100 röster för. Men ju fler som röstar för desto bättre är det. Sista dag för röstning är den 12 augusti. Här är länken:
http://flexiteext.vasteras.se/eforslag/#/listview/3GLM/detailsView/10252?lang=sv
Medlemsföreläsning
Den 19 april arrangerades en medlemsföreläsning på ACC i Västerås.
Det var BRIS som besökte oss och pratade
om ”näthat” och ”nätmobbning” mm. Föreläsningen var välbesökt
och uppskattad. Det
kommer fler medlemsföreläsningar, se nedan.

Medlemsföreläsning i höst
Redan nu är det klart med en medlemsföreläsning i höst. Tisdagen den 26/9 är det dags. Föreläsningen heter ” Tänk Teknik Tidigt” och
är inriktad till låg- och mellanstadiet. Mer information kommer senare. Håll koll i kalendariet på LR:s hemsida.
Vi vill ha 100 likes på FB
Västerås kommunförening av LR har en egen
sida på FB. Vi vill gärna få 100 likes. Gå gärna
in på den och gilla den, dela gärna den så fler
kommer i kontakt med sidan.

Värva en ny medlem – få en premie
Du känner säkert någon som ännu inte är
medlem i Lärarnas Riksförbund men borde
vara det. Just nu kan du som bidrar till att en
lärare eller studie- och yrkesvägledare blir
medlem i Lärarnas Riksförbund få en premie
som tack för hjälpen! Och den du värvar får tre
månader gratis medlemskap. Följande premie
kan du få om du värvar en ny medlem:
• få 199 kronor
• skänk till välgörenhet genom stiftelsen
Min Stora Dag
• 1 biobiljett
Hur du går tillväga: Gå in på följande länk,
http://www.lr.se/minsida/varvaenmedlemfaenpremie.4.55a3cce312c2c08e594800023673.html
och följ de anvisningar som finns där. Lycka till!
Uppdatera medlemsregistret!
Medlemsregistret är ett viktigt hjälpmedel för
att hitta medlemmar. Men det förutsätter att det
står rätt uppgifter i detta register. Orsaken till
att det ”felar” är att medlemmar byter arbetsplats och inte anmäler det. Anmäl det på LR:s
hemsida! Kolla dessutom att lönen stämmer i
medlemsregistret och ändra annars. Allt detta
kan du göra själv! Gör så här:
• Logga in på LR:s hemsida www.lr.se
med ditt personnummer och medlemsnummer (medlemsnumret hittar i vid
adresstexten på skolvärlden som du
får hem en gång i månaden)
• Gå sedan in på ”min sida” och klicka
dig vidare och fyll i det som behöver
ändras. Du kan även byta lösenord
där.
KONTAKT
Lärarnas Riksförbund i Västerås når man på telefon 021-39 22 98.
Mailadresser:
Kommunombud Mårten Lundgren:
marten.lundgren@vasteras.se
Huvudskyddsombud Pierre Raquette:
pierre.raquette@vasteras.se
Förbundets medlemsjour för fackliga frågor
har telefonnummer 08-613 27 00. Jouren har
öppet måndag - fredag kl. 08.00 - 17.00. Du kan
maila: medlemsjour@lr.se
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