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NYTT LÄSÅR

Sommarlovet är slut och samtliga
medlemmar önskas välkomna till ett nytt
läsår. Den gångna vårterminen var
turbulent då 40 lärare och 15 elevassistenter varslades. I slutänden blev
ingen uppsagd men färre lärare förväntas
nu utföra samma arbete som tidigare.
Der är därför viktigt att de konsekvensanalyser som gjordes på varje skola
kontinuerligt följs upp.

ARBETSTID

Då parterna inte kunde enas i arbetstidsfrågan i den senaste avtalsrörelsen tillsattes
en grupp under ledning av Per Unckel.
Resultaten från arbetsgruppen skulle
utgöra ett underlag för den kommande
avtalsrörelsen.
Resultatet som nu presenteras blev magert.
Ingen gemensam rapport kunde skrivas då
parterna står alltför långt ifrån varandra.
De fackliga organisationerna har hela tiden
framhållit att arbetstidsregleringen måste
vara ett reellt stöd för skolans
kärnverksamhet, Undervisningen.

A-KASSA

A-kasseavgiften är tillbaka på samma nivå,
90 kr, som innan avgiftskarusellen startade.
Det är dessutom lättare att gå med än
tidigare. Gå in på aea.se för information.

AKTUELLT I HÖST

– Löneplacering vid nyrekrytering
av behöriga lärare from 2009-04-01

– Nyttiga nummer:
Medlemsjouren: 0771-613 613
Medlemsregistret: 08-613 27 27
– Höstens styrelsemöten i Kommunför.
28/9, 22/10, 16/11 och 8/12.
– Expeditionen på Lärarnas Riksförbund
håller öppet följande tider under hösten.
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 08.00 - 16.00
kl. 08.00 - 13.00
kl. 08.00 - 16.00
kl. 08.00 - 10.30
kl. 08.00 – 13.30

– FGK, Facklig grundkurs.
Kursen vänder sig till nya ombud.
Dag 1 den 30 september i Borlänge.
- Arbetsrättsfortbildning
Kurs för Lokal-, Skydds-, och
Kommunombud, närmare upplysningar
i kallelsen.
– Seminarium, Arbetsro i skolan.
Fortbildning för samtliga medlemmar
måndag den 9 november i Borlänge.
Närmare upplysningar i kallelsen.

BOKTIPS.

Kanske kan Gunnar Ohrlanders nya bok,
Den gudarna älskar, Om konsten att överleva som lärare, vara till hjälp i dessa
dagar. (Optimal förlag, Sundbyberg 2009)

Lägstlön 20 400 kr/mån
Lärare 1-7 m fl (ex. slöjd, idrott, hemkunskap, lärare i
karaktärsämnen vid gymnasieskolan)
Lägstlön 21 400 kr/mån
Lärare 4-9, speciallärare/specialpedagoger, lärare i
allmänna ämnen vid gy-skolan.
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