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LÄRARVECKAN

I förra medlemsbladet presenterades
kampanjen Lärarveckan, satsningen som
handlar om vikten av behöriga lärare.
Kampanjen kommer att pågå under hela
våren med olika slags aktiviteter.
En lokal aktivitet kan vara att bjuda in en
politiker till skolan. Tanken är att den
besökande politikern ska få möjlighet att
följa en eller flera lärare i det dagliga
arbetet. Det kanske också finns något
konkret ärende som lärarna vill diskutera.
För att underlätta kontakterna har lokalombuden fått speciella vykort samt
adresser till aktuella politiker.
Gör slag i saken!

GENGÅNGARE

Diskussioner på konferenser går ofta i
cirklar utan att röra sig nämnvärt framåt.
Ämnet för dagens möte avhandlades på
förra mötet och mötet innan och…
Många som sitter på/av en konferens
känner säkert igen sig.
I sammanhanget kan nedanstående rader
symbolisera fenomenet.

DISTRIKTSMÖTE

I samband med Sonjas besök avhölls
Distriktets årsmöte.
Efter inledande middag höll Sonja en kort
betraktelse över avtalsrörelsen så här långt.
Därefter vidtog årsmötesförhandlingar.
På nya poster återfinns följande personer:
– Duska Dobrota, vice distriktsordförande.
– Kent Bäcklin, kassör.
– Eva Flytström Persson, sekreterare

LÖN

I avvaktan på att löneförhandlingarna ska
komma igång uppmanas alla medlemmar
att förbereda sig för lönesamtalet.
(I julnumret av detta blad gavs en del tips)
Ha i åtanke att lönekriterierna bör vara
legitima, tydliga och relevanta.
Används modeord av typen innovationskraft, flexibilitet eller social kompetens ska
de också gå att definiera.
Fungera bra med eleverna eller kompis
med chefen?

ÅRSMÖTE

Kommunföreningens årsmöte hålls i år
onsdag den 2 maj kl.18.30 i Lärcentrums
lokaler vid Jussi Björlings torg.
Vi gästas då av Lars Malmros och Claes
Bengtsson, regionala ombudsmän.
Kallelse kommer.

Vid städarbete inför vår skolas nedläggning dök det upp ett nummer av Skolvärlden från år1998.
Där stod följande att läsa: ”talas det för
första gången på mycket länge om
behörighet. Det är självfallet välkommet
och inte en dag för tidigt.”
Hur var nu temat för vårens kampanj,
Lärarveckan, inom Lärarnas Riksförbund?

I god tid innan Kommunföreningens
årsmöte bör samtliga Lokalavdelningar
genomföra årsmöten samt lämna in
protokoll från dessa.

AVTALSRÖRELSEN

TÄNKVÄRT

Som ett led i arbetet med det nya avtalet
besökte Sonja Åström, LRs andre vice
ordf, Borlänge måndag den 26 mars.
Lokalombud från hela Dalarna fick då
aktuell information, hör med Ditt ombud.

Ingen av oss klarar fullt ut av att motsvara
de behov och önskningar som andra
människor har. Ändå behöver vi så
innerligt väl varandra.
Henri Nouwen
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