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RÄTT TILL SAMMA CHANS

Ytterligare varsel blev till slut en politisk
omöjlighet.”Vi vill vara mer säkra i vad vi
gör,” säger den politiskt ansvarige.
De varsel som redan ligger, 40 lärare och
15 elevassistenter, är också de en politisk
omöjlighet om politikerna menar allvar
med den nya Skolplanen för åren 2009 –
2011. Där sägs bl a att:
”Skolans uppgift, är att bidra till att ge
olika individer likvärdiga möjligheter att
nå målen. Vissa elever behöver mer för att
få lika goda förutsättningar som andra.”
Det är svårt att nå målen genom att plocka
bort lärarna. Det har också rektorerna
tydligt visat i de konsekvensbeskrivningar
som upprättats.
Sambandet budget – skolplan står
uppenbarligen inte helt klart för alla
politiker. Noteras kan att budgeten och
Skolplanen togs vid samma möte strax
innan jul.
På olika sätt fortsätter försöken med att få
de folkvalda att till fullo inse allvaret och
ta sitt ansvar för skolan.
Vid torsdagens nya samling utanför
Stadshuset hade vi tryckt upp ett flygblad
som avslutades med följande ord.

LAS

Arbetet med att kontrollera LAS-listorna
pågår. Ett hundratal lärare har fått möjlighet att under veckan som gått kontrollera
sina uppgifter och vid behov komplettera.
Det är viktigt att listorna är korrekta om
varslen skulle leda till uppsägningar.

LÖNEÖVERSYN 2009

Fortsätter enligt uppgjord plan, se
Medlemsbladet för februari.

ÅRSMÖTEN

Distrikt Dalarna
Lördag 28 mars samlades ombuden i
Dalarna till Distriktsmöte i Borlänge.
Kanslichef Lars Hallenberg gästade oss
och berättade om den tid som varit samt
om den spännande tid som väntar.
Efter Lars anförande vidtog årsmötesförhandlingar under ledning av distriktsordförande Duska Jansson Dobrota.
Borlänge kommunförening
Torsdag 7 maj kl. 18.30 är det dags för
Kommunföreningens årsmöte.
Närmare upplysningar i kommande
kallelse. Notera tidpunkt redan nu.
Lokalavdelningarna
Under tiden fram till Kommunföreningens
årsmöte genomförs årsmöten i lokalavdelningarna. Aktiva medlemmar är viktigt i
det läge som nu råder.
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Innevarande år kallas för märkesåret 2009.
(Omskrivning för att Sverige i stort sett
halverades för 200 år sedan)
Hur kommer år 2010 att märkas?
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