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EXAMEN

2009 ÅRS LÖNELÄGE

Ännu ett läsår är slut och det är dags för
examen. Ett läsår där ekonomi och varsel
hängt som mörka moln över tillvaron.
I skrivande stund är varselförhandlingarna
ännu ej avslutade och framtiden är fylld av
olika frågor:
– Har jag någon tjänst nästa termin?
– Kommer jag att trivas på min nya skola?
– Hur blir arbetsbelastningen?
– Blir rektor kvar?
Behovet av ett skönt, långt och avkopplande sommarlov är stort inför nästa läsår.

Lägstlön 20 400 kr/mån
Lärare 1-7 m fl (ex. slöjd, idrott,
hemkunskap, lärare i karaktärsämnen vid
gymnasieskolan)

ÅRSMÖTE

SOMMARSERVICE

Torsdag den 7 maj var det dags för
Kommunföreningens årsmöte som i år
hölls i Vägverkets lokaler. Kvällens gäst,
riksdagsledamot Camilla Lindberg, berättade inledningsvis om aktuella skolfrågor.
Därefter vidtog årsmötesförhandlingar.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och
samtliga val följde valberedningens förslag.
Nytt är att Nils Pastuhoff efterträder
Herman Lindberg som revisor.
Efter årsmötets avslutande vidtog middag
med underhållning i restaurangen.
Kombinationen årsmöte med efterföljande
middag var ett uppskattat initiativ då cirka
100 personer deltog, nytt årsmötesrekord!
Ett stort tack till Bertil Olsén som
arrangerat kvällens begivenheter.

Löneplacering vid nyrekrytering av
behörig lärare from 2009-04-01 ligger kvar
på samma nivå som föregående år.

Lägstlön 21 400 kr/mån
Lärare 4-9, speciallärare/specialpedagoger,
lärare i allmänna ämnen vid gy-skolan.

Uppstår frågor under sommaren har
medlemsjouren öppet måndag - fredag
kl. 09.00 - 15.00, tfn. 0771-61 36 13
E-post. medlemsjour@lr.se
För frågor rörande medlemskap, kontakta
medlemsregistret på tfn 08-613 27 27
Månd, ons. och fred. kl. 09.00 - 11.30
tisdag och torsdag kl. 13.30 - 15.00
E-post. medlemsregistret@lr.se
Vår kommunförening når Du under
sommaren på: tfn. 073-044 06 03
e-post. lr@edu.borlange.se

SOMMARHÄLSNING

Först när Du trätt in i vilans lustgård kan
Du skilja mellan vad som väger tungt och
vad som väger lätt.
Drottning Kristina

LÖNEÖVERSYN 2009

Löneöversyn 2009 blev klar den 11 maj.
Ny lön, inklusive retroaktiv del från
första april, utbetalades på majlönen.
Rektor meddelar som vanligt Din nya lön.
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