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NYTT LÄSÅR

Samtliga medlemmar hälsas varmt
välkomna till läsåret 2008/2009.
Sommaren har förhoppningsvis varit
avkopplande samt stärkande för det är
mycket nytt på gång.
Många får nya elever, kollegor och skolledare. Kanske väntar helt nya rutiner för
frånvarorapportering, elevomdömen,
vaktande på skolgårdar och i matsalar etc.
På den fackliga agendan finns dessutom
följande punkter att ta ställning till:
-

-

Ett projekt med målet att ta fram
förslag till en ny kommunal
styrmodell som ska ersätta
beställar-utförarmodellen.
Tankar rörande nya skolområden.
Ett förslag till ny lärarutbildning
kommer i november.
En reformerad gymnasieskola.
Ett förslag till ny skollag kommer
troligtvis under våren.
Ett nytt samverkansavtal står högt
på önskelistan.
Ny lön känns ytterst angeläget.

MEDLEMSSERVICE I

Vår kommunförening når Du på:
Tfn. 0243-748 33, 073-044 06 03
E-post. lr@edu.borlange.se
Medlemsjouren har öppet
mån. – fre kl. 09.00 - 17.00,
Tfn. 0771- 613 613
E-post. medlemsjour@lr.se
För frågor rörande medlemskap, kontakta
medlemsregistret som har öppet
mån – fre kl. 09.00 – 11.30, 14.00 – 16.00
Tfn. 08-613 27 27
E-post. medlemsregistret@lr.se

MEDLEMSSERVICE II

Vår organisation bygger på tanken att de
bästa besluten tas så nära de berörda som
möjligt. Det är på arbetsplatserna som
kompetensen och insikten finns.
Det är därför viktigt med välutbildade och
välinformerade lokala ombud.
Nyvalda lokal- och skyddsombud i
Lärarnas Riksförbund erbjuds därför en
gedigen facklig grundutbildning.

Det finns all anledning att återkomma till
var och en av dessa punkter under det läsår
som precis startat.

Under hösten kommer Du som medlem
att få en uppdaterad version av medlemsbroschyren. Där kommer samtliga ombud
att finnas tillsammans med adressuppgifter.

LÖNEÖVERSYN 2008

FÖRBÄTTRINGSBENÄGEN

Målsättning har varit att den nya lönen
skulle betalas ut i september.
Tyvärr höll inte den tidsplanen utan siktet
är nu inställt på att den nya lönen,
inklusive den retroaktiva delen, kommer
att betalas ut i oktober.

Hur bra något än är, så går det
alltid att förbättra.
Ur boken ”The Toyota Way”
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