Linköping oktober 2013

Facket och skolan
Sommaren 2013 kommer med största sannolikhet att gå till historien. De allra flesta fick
uppleva många härliga sommardagar. Även
hösten har bjudit på många fantastiska dagar.
Nu börjar vi närma oss slutet av oktober och
vecka 44. Vecka 44 som i år betyder ledighet=lov!
Ni minns väl 2011, när arbetsgivaren ensidigt hade bestämt att oktoberveckan skulle
vara vikt för kvalificerad fortbildning för
lärarna? Man påstod dessutom att det behövdes en samordning av kollektivtrafiken mellan kringliggande kommuner! Av den anledningen skulle alla arbeta.
Medlemmarna protesterade högljutt. Styrelsen rekommenderade oss i LR:s AU att på
alla plan tydligt markera att lärarna behövde
ett avbrott, en andhämtningsmöjlighet under
hösten. Eleverna, skulle vara lediga som
vanligt. De behövde ett avbrott…
Genom massiv insats lyckades LR ändra på
detta för oss lärare, felaktiga beslut! Vi uppvaktade bl a Catharina Rosenkrantz , Barnoch Ungdomsnämndens ordförande, själv fd
lärare. Hon förstod allvaret med att ta bort
denna möjlighet till lediga dagar. Vi bestämde vid sittande bord att lovet vecka 44 var
tvunget att återinföras! Tillsammans vann vi
den kampen!
Vad blev det då av vecka 44 2011 och 2012?
Ingen kvalitativ fortbildning, ingen samordning. Det blev bara en stor frustration!
Universitetet som skulle erbjuda kvalificerad
fortbildning var enligt hörsägen inte ens vidtalat!
Passa nu på att njuta, och hämta nya krafter!

Karriärtjänster
Den här hösten har 16 förstelärare börjat sina
nya uppdrag. Vi gratulerar er pionjärer och
ser fram emot att så småningom få ta del av
era erfarenheter. Här i Linköping har LR
förhandlat fram tid för uppdraget som förstelärare och vi har förstått, att detta är relativt
unikt i landet som helhet. Vi såg det som en
nödvändig förutsättning för att uppdraget
skulle kunna fungera!
Enligt kommunens ursprungliga plan, skulle
ytterligare 15 förstelärare tillsättas under
vårterminen 2014.
Enligt ett nytt förslag från utbildningskontoret, föreslås nu istället, att upp till 35 nya
tjänster tillsätts under våren, under förutsättningen att extra medel tilldelas för detta från
kommunstyrelsen.
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De nya tjänsterna föreslås fördelas på 10
tjänster inom bildningsnämndens område
och 25 tjänster inom barn- och ungdomsnämndens fögderi, och dessa förstelärare
föreslås tillsättas med samma villkor och
uppdrag som de redan tillsatta förstelärarna.
Tjänsterna inom bildningsnämndens område gäller samtliga gymnasieämnen samt
gymnasiesärskolan. Inom BoU:s gäller
tjänsterna samtliga ämnen åk 4-9 samt särskolan.

Regeringens nya förslag, med en kraftigt
utökad satsning på karriärtjänster har
troligen orsakat sömnlösa nätter för flera
av våra folkvalda politiker, eftersom det nya
förslaget medför, att vårt nytecknade lokala
avtal blir kostsamt för Linköpings kommun.
Vårt lokala avtal löper under 3 år och kan
inte sägas upp under denna tid, och idag kan
vi vara mycket stolta över vårt lokala avtal
för förstelärare!

Medlemsresa till Stockholm
Vi erbjuder er medlemmar att följa med på
en bussresa 14 december till Stockholm
med julmarknaden på Skansen och Rosensdals trädgårdar som mål, till en kostnad av
100 kronor. Det går givetvis bra att
disponera tiden i Stockholm på det sätt var
och en finner bäst. Bussen går från Fjärrbussterminalen 07.30 med beräknad ankomst Stockholm 10.00. Bussen vänder åter
hemåt 18.00 och beräknad hemkomst ungefärligen 20.30. Anmälan göres till
maud.larsson@linkoping.se. 013-208779
Det är först till kvarn som gäller.

Viktiga datum. Se vidare
separata inbjudningar
19 nov Öppet hus
S:t Larsgatan 41
14 dec Medlemsresa
Stockholm

Lägg till sidan www.mintrygghet.se som en
dina favoriter!
Där hittar du information om våra lagstadgade försäkringar, som utgör grunden i vårt
försäkringsskydd och som kompletteras av
avtalsförsäkringar, som vi har som kommunalt anställda.
På www.mintrygghet.se hittar du all information om sjukdom, olycksfall, arbetsskada, arbetslöshet, dödsfall mfl.
Avtalsförsäkringarna betalas av arbetsgivaren. De bekostas av en liten del av alla anställdas löneutrymme.
Utöver de lagstadgade försäkringarna och
avtalsförsäkringarna har man naturligtvis
möjlighet att teckna privata försäkringar.
Allt för att gardera sig för minsta möjliga
lönebortfall eller skada, om/när något inträffar.
Som medlem i Lärarnas Riksförbund har du
möjlighet att teckna förmånliga försäkringar
genom Lärarförsäkringar.
Många vet inte om man har några försäkringar genom Lärarförsäkringar, eftersom
man betalar dem via avdrag på lönen.
Vill du veta om/vilka försäkringar du har
eller läsa mer om Lärarförsäkringars utbud,
gå till www.lararforsakringar.se
Lärarförsäkringar erbjuder alla medlemmar
oavsett om man har någon försäkring eller
inte, enskild gratis pensionsrådgivning. Den
är mycket uppskattad! Du hittar mer info på
Lärarförsäkringars hemsida.
Förbundskansliets medlemsjour
Öppettider mån-fre, kl. 8.00-17.00
Telefonnummer: 0771-613 613
E-post: medlemsjour@lr.se

LINKÖPING

VÄLKOMMNEN
TILL ÖPPET HUS
För att träffa dina kommunfackliga representanter i Lärarnas Riksförbunds lokaler.
S:t Larsgatan 41, entréplanet
Tisdag den 19 november 2013 kl. 15.00-18.30
Du har möjlighet ATT:
Personligen köpa biobiljetter till medlemspris
2 bILjETTEr fÖr 100 kr. Max 4 bILjETTEr/MEdLEM.
umgås, diskutera och ställa frågor

Vi bjuder på lättare förfriskning.

Välkommen!

