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LÄRARLYFTET

Regeringen har beslutat om en stor
satsning på kompetensutveckling/fortbildning för lärare, det s.k. Lärarlyftet.
Syftet med satsningen är att stärka lärarnas
kompetens för att därigenom öka elevernas
måluppfyllelse.
Förutom denna satsning på behöriga lärare
handlar Lärarlyftet även om:
– Behörighetsgivande utbildning - VAL
– Speciallärarutbildning
– Forskarutbildning och forskarskolor
– Fortbildning för SFI-lärare
Intresserad? Tala med Ditt lokalombud
som vet vart Du kan vända Dig för att få
ytterligare information.

VFU

Att handleda unga människor in i ett av de
viktigaste yrken som finns, lärarens, ställer
stora krav på alla inblandade.
Handledare och koordinatorer ska därför
ges goda och tydliga förutsättningar för
detta uppdrag. De ska inte behöva ägna tid
och energi åt att försöka utröna hur villkoren ser ut. Den tiden och energin ska
istället komma studenterna tillgodo.
Från vår sida hoppas vi därför att mötet i
slutet av augusti mellan gymnasiechef,
rektorer, fackliga organisationer och
koordinatorer snarast utmynnar i någon
form av tydligt och konkret regelverk.

LÖNEÖVERSYN

Som meddelades i våras sköts
löneöversynen upp till hösten.
Den 18 september ska den inledande
överläggningen mellan arbetsgivare och
fackliga organisationer äga rum.

AVTALSRÖRELSEN

Förhandlingarna rörande nytt avtal har nu
återupptagits efter sommaruppehållet.
Lärarorganisationerna presenterade i
samband med detta skriften ”Avtalen ska
stödja 2010-talets skola”!
Den bygger på de slutsatser som
lärarorganisationerna dragit av de tre
senast slutna avtalen, slutsatser som kan
sammanfattas ungefär så här:
”Avtalsförhandlingarna sker mot bakgrund
av mer än tio års löften från arbetsgivarna
om att satsa extra på lärarnas löner.
Faktum är att det har blivit precis tvärtom.
Lärarna har fått klart sämre
löneutveckling än andra yrkesgrupper.
Dessutom måste frågan om lärarnas
arbetstid hanteras av parterna.”
Tidigare försök att lösa dessa fundamentala
frågor genom att lägga ut allt ansvar på de
lokala parterna har inte visat sig särskilt
framgångsrikt. En intressant höst väntar!

NY CHEF

Borlänge kommun har efter långt sökande
funnit en ny chef för gymnasieskolan.
Han heter Pär Jerfström och kommer
närmast från Hofors kommun.
Vi hälsar Pär välkommen och önskar
honom lycka till i det nya arbetet.

SENSOMMARHÄLSNING

Avslutningsvis, varmt välkomna till ett
nytt läsår fyllt av nya spännande
utmaningar och mycket arbete, men
”underskatta inte värdet av att göra
ingenting, av att bara ströva omkring
alldeles ensam, lyssna på allt som man inte
kan höra och bara ha det bra.”
Nalle Puh
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