MEDLEMSBLAD

2012-04-26

BORLÄNGE KOMMUNFÖRENING
NUMMER 4

Årgång 13

MAJ

I maj ska man hinna med allt man inte
hunnit med tidigare under läsåret. Det
handlar om en intensiv period för alla
lärare och fackliga ombud.
Den 30 april löper nuvarande avtal ut och
det verkar osannolikt att ett nytt avtal ska
finnas klart till den 1 maj. Vad som händer
när ett avtal löper ut, utan att ett nytt avtal
undertecknats, finns beskrivet i ett tidigare
nummer av Avtalsnytt.(Viktigt att du meddelat medlemsenheten aktuell e-postadress)
Lönen är en viktig avtalsfråga. Skrivningen
i årets första medlemsblad ser ut att bli
verklighet:
”Att fördela kakor runt ett kaffebord är en sak. Att fördela en lönekaka handlar om något helt annat. Då krävs
pengar. När knapphetens kalla stjärna kastar sitt sken
över förhandlingsbordet kommer kakmonstermentaliteten
lätt fram och andra grupper kommer knappast att säga:
Varsågoda, ta en större bit!”

Vi måste kunna förklara varför det är
angeläget att höja just lärarnas löner.
I Borlänges fall kan vi knyta an till hur
chefen för försörjning och rehabilitering
uttryckte sig vid en fortbildningsdag för
lärare i höstas. Här följer hans budskap i
sammanfattning: (Politikerna hade tidigare
fått samma information.)
Följderna av ett IG i årskurs 9 är
förödande. Borlänges politiker står inför
en jätteutmaning när summan för försörjningsstödet närmar sig 100 miljoner.
Är det här det samhälle vi vill ha?
Går föräldrarna på försörjningsstöd är
risken femton gånger större att barnen
också kommer att göra det.
SATSA PÅ SKOLAN!

APRIL 2012

En sådan satsning sammanfaller också väl
med Bildningssektorns strävan efter ökad
måluppfyllelse. Läraren är den enskilt
viktigaste faktorn för att uppnå målen.
Varje politiker måste själv inse att det är
helt avgörande att satsa på skolan för att få
en hållbar balans i kommunens ekonomi.
Att däremot uppmana politikerna att hålla
tillbaka andra förbund tror vi inte är någon
framkomlig väg i Borlänge. Vi delar analysen i senaste Avtalsnytt: ”Genom att
provocera andra fack på det sätt som
Lärarförbundet gjort, kommer våra
möjligheter att nå framgång vid förhandlingsbordet att ytterligare försvåras.”
Maj handlar även om kongress i Lärarnas
Riksförbund. Den 3-6 maj samlas ombud
från hela landet för att staka ut förbundets
framtid. Lönefrågan är självklart en stor
fråga men det handlar också om arbetstid,
stadgefrågor, ekonomi, utbildningsfrågor...
Förutom avtalsförhandlingar och Kongress
ska bl a organisationsförändringarna i
gymnasieskolan förhandlas, bemanningen
av den nya ledningsorganisationen inom
bildningssektorn samverkas, tjänstefördelningar samverkas etc.

PS.

Du kommer väl ihåg,
– kommunföreningens årsmöte den 24 maj.
– att skriva på löneuppropet.

VÅRHÄLSNING

Sköna maj, välkommen!
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