LR-BLADET
NYTT ÅR

Ett nytt år har just tagit sin början.
Det finns många frågor och funderingar
kvar sen föregående år, några exempel:
- hur kommer vi till rätta med elevers läsoch skrivsvårigheter samt bristande
matematiska insikter?
- hur ska utflykter och studieresor kunna
genomföras när skolan saknar pengar och
avgifter i skolan kanske förbjuds?
- timplanen i framtiden?
- ny skollag, när?
- betyg på mellanstadiet?
- IUP rent praktiskt?
- auktorisation?
- orkar jag ännu ett år?
Många säger sig också ha svar på i stort
sett allt, det är ju valår.
Debattens vågor lär gå höga fram till i höst.
Beträffande betyg sägs i en avhandling
från Högskolan i Kristianstad att de flesta
lärare inte vet vad de ska bedöma, bara var
åttonde lärare förstår det.
Förmodligen säger detta mer om
betygssystemet än om lärarna.
Hur är det i motsvarande grad beträffande
vår egen betygsättning, dvs. lönen.
Hur många rektorer förstår och vet vad de
ska bedöma? Lönesystemet har ju, precis
som betygssystemet, vissa brister.
Efter dessa rader tillönskas samtliga
medlemmar, gamla som nytillkomna,
ett fortsatt Gott Nytt Skolår.
Behöver Du komma i kontakt med oss
finns vi på vår expedition i stadshuset.
Expeditionens bemanningstider under
våren är i stort sett desamma som under
hösten, se högerspalten.

nr 1 januari 2006

13-10-04

LR-EXPEDITIONEN

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 08.00 – 16.00
kl. 12.00 – 14.00
kl. 08.00 – 15.00
kl. 08.00 – 16.00
kl. 08.00 – 13.30

MEDLEMSENKÄT

Inför nästa löneöversyn kommer vi, som
meddelades i LR- Bladets julnummer, att
genomföra en enkät för att få en bild av
vad som behöver förändras och förtydligas
inför årets löneöversyn 2006 04 01.
Lokalombuden anordnar medlemsmöten i
anslutning till enkäten. Då kan Du också
ställa frågor.
Vi sammanställer sedan enkätsvaren och
tar upp denna sammanställning som en del
av utvärderingen rörande 2005-års
löneöversyn.
Vi träffar arbetsgivarsidan den 22 februari.

BESPARINGAR

Besparingarna inom gymnasieskolan fortsätter. Besparingssteg I som togs i
december 2005 följs nu av steg II.
Konsekvenserna av de föreslagna
besparingarna blir bl.a. att fler elever inte
når uppsatta mål. Med en nedrustad
kommunal skola väljer fler elever andra
alternativ som friskolor eller studier i andra
kommuner. Färre elever leder till
ytterligare besparingskrav. Runt
decennieskiftet väntar även kraftigt
minskat elevunderlag.
Här krävs friska idéer från fotfolket.
Vad hände med förslagsverksamheten
i vår kommun?

INFÖR ÅR 2006

Varje morgondag har två handtag.
Vi kan fatta orons handtag eller förtröstans.
Henry Ward Beecher
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