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LÖNEÖVERSYN 2008

Löneöversyn 2008 är nu klar beträffande
Lärarnas Riksförbund. Ny lön, inklusive
retroaktiv del, betalas ut på oktoberlönen.
Har lönesamtal och medarbetarsamtal
fungerat som tänkt ska lönen inte komma
som någon överraskning. Rektor meddelar
som vanligt Din nya lön.

KOMMUNAL EKONOMI

Effekterna av kommunaliseringen blir allt
tydligare, att bo i rätt kommun allt
viktigare. Kommunpolitiker i mindre
lyckligt lottade kommuner sliter sitt hår i
förtvivlan över det svåra ekonomiska läget.
Borlänge är här inget undantag.
Staten måste nu ta sitt ansvar och garantera
likvärdiga villkor oavsett var man bor.
Alla ska ha samma chans att lyckas i livet.
Elever och lärare är de stora förlorarna vid
kommunala nedskärningar. Vi kan
dagligen läsa om förslag gällande flera
lektioner för lärarna samt ökat antal elever
i klasserna.
I kombination med bla.färre speciallärare
leder detta till tröttkörda lärare.
Lärare med allt mindre tid för varje elev
där tysta elever blir ännu tystare.
Rimmar illa med IUP!
Slutresultatet blir frustrerade lärare och
färre godkända elever.

STYRMODELL

Borlänge kommun har, som tidigare
meddelats, startat ett projekt för att se över
styrmodell och organisation.
Vad ska komma efter den nuvarande
beställar-utförarmodellen?

Ledorden för förändringsarbetet är:
- decentralisering
- förenkling
- tillgänglighet
- effektivisering
- koncernnyttan
I projektorganisationen finns en facklig
referensgrupp där Lärarnas Riksförbund
ingår. Gruppen ska följa samt bidra till
projektarbetet genom att komma med
synpunkter under processens gång.
Vi behöver därför Din hjälp med synpunkter på nuvarande modell samt tankar och
idéer på ersättningsmodell utifrån ledorden
ovan. Skriv ner Dina tankar så tar vi med
dem till kommande träffar.

AKTUELLT

Facklig grundkurs FGK
Kursen vänder sig till nya ombud.
Dag 1 onsdag den 15 oktober.
Dag 2 torsdag den 20 november.
Närmare upplysningar i kallelsen.
Regional arbetsrättskonferens
Kursen vänder sig till lokalombud.
Tisdag den 4 november.
Närmare upplysningar i kallelsen.
Föreläsning
Juridik för lärare, onsdag 22/10 kl. 17.00
på Campus Lugnet. Anmälan till:
martin_klerung@hotmail.com

TÄNKVÄRT

Ett lands lycka och välgång
står och faller
med den kunskap och bildning
vi ger våra unga
Drottning Kristina
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