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HUR BLIR DET FRAMÖVER?

Ett nytt år ligger framför oss.
Kommer det nya året att bli ett gott år?
Det vet ingen men det kommer att innebära
stora förändringar för många av oss.
– Hur blir det för lärarna på Mjälgaskolan
när högstadiet läggs ner till hösten?
– Hur blir det för lärarna på Vuxenutbildningen när statsbidragen minskar?
– Hur blir det med ny gymnasiechef?
– Hur blir det med skrivningarna rörande
lön och arbetstid i det nya avtalet?
– Hur blir det med lokalt samverkansavtal?
– Hur blir det i Borlänge kommun med två
nya kommunalråd?

AKTUELLT UNDER VÅREN

* Löneplacering vid nyrekrytering av
behörig lärare from 2006-04-01.
Lägstlön 19.300 kr/mån
Lärare 1-7 m fl (ex.slöjd, idrott,
hemkunskap, lärare i karaktärsämnen vid
gymnasieskolan)
Lägstlön 20.300 kr/mån
Lärare 4-9, speciallärare/specialpedagoger,
lärare i allmänna ämnen vid gy-skolan.
* LR-exp., Stadshuset hus F 1tr, öppettider
Måndag kl. 08.00 - 16.00
Tisdag kl. 08.00 - 16.00
Onsdag kl. 08.00 - 16.00
Torsdag kl. 08.00 - 10.30 13.00 - 14.45
Fredag kl. 08.00 – 13.30

FACKLIGT ARBETE

Nils Gossas, miljöpartist och ett av de nya
kommunalråden, säger i en intervju,
”När jag jobbade för oppositionen, kunde
jag inte följa ärendena från början till slut.
Det kändes många gånger som om man
stoppade in något i en svart låda och som
sedan kom ut i form av ett brunt kuvert”.
Det är inte bara den politiska oppositionen
som har anledning att tala om svarta lådor.
Många känner säkert igen situationen från
det fackliga arbetet. Svarta lådor, eller
snarare svarta hål, förekommer alltför ofta.
I det centrala samverkansavtalet sägs
”Samverkan förutsätter en dialog mellan
arbetsgivaren, medarbetaren och deras
fackliga företrädare om verksamhet,
måluppfyllelse och resurser”.
Den sortens dialog kräver ljusa rum där
inget stoppas i svarta lådor. Vägen mellan
förslag och beslut är upplyst och de bruna
kuverten har ersatts av fönsterkuvert.

* Medlemsjouren för fackliga frågor
håller öppet vardagar kl. 08.00-17.00
Tel. 0771-613 613
* Facklig grundutbildning. Utbildningsdag 3 för nya ombud tisdag den 13/2.
* Uppsägning. Tänker Du säga upp Dig?
Kontakta alltid Ditt lokalombud innan Du
skriver under uppsägningshandlingar.
* Styrelsemöten. Du kan alltid be Ditt
lokalombud att ta med en fråga till
Kommunföreningens styrelsemöten. Det
kan ibland vara av intresse att höra hur
andra skolor gör i en viss fråga.

TILL SIST

Samtliga medlemmar önskas härmed en
God fortsättning. Betänk orden i Kristina
Lugns inträdestal till Svenska Akademien:
”Livet är den enda möjligheten vi har att
inte vara döda.”
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