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AVSKAFFAT

Riksdagen beslutade under 1980-talet om
besparingar på statsbidraget under den tid
högstadieeleverna var ute på prao.
Det ledde för vår del till att usken höjdes
med upp till två lektioner.
På 1990-talet avskaffades så usken.
Som motivering angavs att det var viktigt
att skapa förutsättningar för att organisera
arbetet på ett nytt sätt.
Från LRs sida var vi mycket tydliga med
att ”det nya” inte bestod av ett större antal
traditionella lektioner jämfört med tidigare.
Nu avskaffas den ”traditionella praon” i
många kommuner.
I Borlänge skall man ”avveckla praon i
dess nuvarande form och utveckla nya
former för elevernas kontakter med och
inblick i arbetslivet”
Detta tolkades (alldeles för) bokstavligt ute
på skolorna och praon snabbstoppades.
Att avskaffa något innan det finns ett
utarbetat alternativ skapar lätt förvirring.
Nu sitter därför många lärare, rektorer och
syv med andan i halsen och försöker hitta
egna unika lösningar för niornas kontakter
med arbetslivet.
En förnyelse av praon är säkert helt
nödvändig men det gäller att inte
”kasta ut barnet med badvattnet”.

NY CHEF

LÖNEÖVERSYN

Löneavtalets x % för år 2007 har blivit
långt under vad andra grupper fått i
löneökning när kommunernas ekonomer
löst ekvationen. Lärarorganisationernas
förhandlare räknade helt fel när de överlät
till kommunerna att mer eller mindre på
egen hand tolka det sifferlösa avtalet.
På många håll i Sverige är nu ilskan stor
över de låga påslag som erbjuds lärarna.
Protester i olika former har genomförts,
dessvärre med klent resultat.
Här i Borlänge skedde den inledande
överläggningen mellan arbetsgivare och
fackliga organisationer den 18 september.
Sedan dess har vi träffats ytterligare två
gånger, senast måndag 22 oktober.
Vår förhoppning är att återstående
frågetecken rätas ut så att förhandlingarna
kan avslutas under november eller senast i
början av december.
Då kan ny lön utbetalas till jul.

AVTALSRÖRELSEN

Förhandlingar om nytt avtal pågår men inte
mycket har läckt ut om innehållet.
Mot bakgrund av innevarande avtal får vi
förutsätta att våra förhandlare nu kämpar
med näbbar och klor för att få tydliga och
konkreta skrivningar rörande
villkorsfrågorna arbetstid och lön.

ORD

Tuna skolområde har fått ny chef.
Det är Kenth Carlsson som nu återvänder
till Borlänge efter några år i Vansbro.
Vi hälsar Kenth välkommen tillbaka och
önskar honom lycka till i det nya arbetet.

Ett ord som en människa fäster sig vid
kan verka i oberäknelig tid.
Det kan framkalla glädje till livets slut.
Det kan uppväcka obehag livet ut.
Ja, det påverkar livet på jorden.
Så slarva inte med orden.
Alf Henriksson
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