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INFLYTANDE

Det är alltid viktigt att känna att man
kommer till tals och att man får chansen
till inflytande. Detta är särskilt angeläget
inför ett kommande läsår. En god dialog
med rektor är en bra grund för att fullt ut
kunna njuta av sommarlovet och se hösten
an med tillförsikt.
I Borlänge kommuns personalpolitiska
program sägs bl.a. följande:
”Medarbetare som har inflytande är
delaktiga. Detta ger också grund för
ansvarstagande och motivation att göra ett
bra arbete. På motsvarande sätt bidrar en
öppen och förtroendefull samverkan med
de fackliga organisationerna till stabilitet
och bra arbetsklimat på arbetsplatserna”.

KONGRESS 2008

Efter högtidlig invigning av kung
Carl XVI Gustaf samlades kongressombuden på Djurö där presidiet bestående
av Metta Fjelkner, Per Wadman och Sonja
Åström enhälligt omvaldes.
För Dalarnas del valdes Duska Dobrota in i
förbundsstyrelsen, läs mer om Duska i del
två av Dalarnas Tidningar måndag 2 juni.
Under de dagar som följde lade kongressen
fast riktlinjerna för kommande fyra år.
En stor fråga rörde likvärdigheten i skolan.
Lärarnas Riksförbund kommer här att
verka för ett ökat statligt ansvarstagande.

2008 ÅRS LÖNELÄGE

Löneplacering vid nyrekrytering av
behörig lärare from 2008-04-01.

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.

SOMMARSERVICE

Uppstår frågor under sommaren har
medlemsjouren öppet måndag - fredag
kl. 09.00 - 15.00, tfn. 0771- 613 613
e-post. medlemsjour@lr.se
För frågor rörande medlemskap, kontakta
medlemsregistret på tfn 08-613 27 27
Månd, ons. och fred. kl. 09.00 - 11.30
tisdag och torsdag kl. 13.30 - 15.00
e-post. medlemsregistret@lr.se
Vår kommunförening når Du under
sommaren på: tfn. 073-044 06 03
e-post. lr@edu.borlange.se

SOMMARHÄLSNING

Lugn och ro finner Du först
när Du har slutat jaga efter det.
Drottning Kristina

LÖNEÖVERSYN 2008

Som tidigare meddelats skjuts förhandlingarna rörande löneöversynen upp till
skolstarten i höst. Tanken är att den nya
lönen, inklusive den retroaktiva delen, ska
betalas ut i september.
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