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HÖK 12
Som framgår av senaste Avtalsnytt har
Lärarkåren, sist av alla, fått ett nytt avtal.
Efter en mycket intensiv debatt och stor
vånda röstade till slut en majoritet av
ledamöterna i förbundsrådet ja till att anta
medlarbudet.
Avtalet i korthet:
Avtalet är fyraårigt med avtalsperioden:
1 maj 2012 - 31 mars 2016
-

2012: 4,2 proc. retroaktivt från1/4
2013: ”Märket”
2014: Sifferlöst
Avtalet kan sägas upp 31/12 2014
2015: Sifferlöst

I det sista medlemsbladet före sommaren
betonades vikten av ett tydligt centralt
avtal gällande lön och arbetstidsfrågor.
Detta mot bakgrund av Borlänges
allvarliga ekonomiska läge.
Utan stöttning av centrala överenskommelser kan det bli svårt att uppnå våra
mål under avtalsperioden.

VIKARIATSELÄNDET
Rubriken syftar på ett av lärarnas
allvarligaste arbetsmiljöproblem, det
systematiska utnyttjandet av lärare som
gratisvikarier vid kollegors frånvaro.
Lärare är inte ”lediga” då lektioner inte
pågår.
En redan fullt sysselsatt lärare kan inte
dessutom tas i anspråk som vikarie för en
kollega utan att övertid uppstår. Den enda
möjligheten att göra det är att läraren befrias från motsvarande mängd arbetsuppgifter, dvs. byter ut en uppgift mot en
annan.
Texten är hämtad från häftet LÄRARES
ARBETSTID. Ta del av texten under rubriken
HUR MYCKET SKA LÄRAREN HINNA MED?

AKTUELLT
Löneplacering vid nyrekrytering av
behörig lärare
Lägstlön 22 500 kr/mån from 2012-04-01
Lärare 1-7 m fl (ex. slöjd, idrott, hemkunskap,
lärare i karaktärsämnen vid gymnasieskolan)

MEDLEMSSERVICE

Lägstlön 23 500 kr/mån from 2012-04-01
Lärare 4-9, speciallärare/specialpedagoger, lärare i
allmänna ämnen vid gy-skolan.

Medlemsjouren är öppen måndag - fredag
kl. 09.00 - 15.00, tfn. 0771-613 613
E-post: medlemsjour@lr.se

FGK, facklig grundkurs
Dag 2 den 6 nov alt. den 21 nov

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 27
e-post: medlem@lr.se

Styrelsemöten i kommunföreningen

Vår kommunförening når Du på:
Tfn. 0243-748 33, E-post: lr@edu.borlange.se

DE SISTA LJUVA ÅREN?

Den 10 okt, 15 nov och 13 dec.

Skyddsombudsträff
Måndag den 15 oktober

Åren 2014 och 2015…….

Redaktör: Sven-Erik Samuelsson
Kom gärna med synpunkter på och information till Medlemsbladet.
Telefon: 0243-748 33
e-post: lr@edu.borlange.se

