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DEBATT

2006 ÅRS LÖNELÄGE

- SYNS RÄTT FRÅGOR I DEBATTEN?

Lägstlön 19.300 kr/mån
Lärare 1-7 m fl (ex. slöjd, idrott,
hemkunskap, lärare i karaktärsämnen
vid gymnasieskolan)

Som sig bör följer vår tidning Skolvärlden
årets valrörelse i en serie artiklar.
En av artikelseriens rubriker lyder,
Därefter sägs ”Lärarfackens ambition är
att debatten ska fortsätta att handla om
skolan ända in i valrörelsen.
Men är det rätt saker som diskuteras?
Vad är viktigt för lärarna?”
Uppenbarligen anser LRs ledning att
förbud mot religiösa friskolor är rätt sak att
diskutera i en valrörelse.
Men är det en viktig valfråga för LRs
medlemmar?
Genom Metta Fjelkners inlägg i DN har
allt ljus hamnat på de religiösa friskolorna.
Vilken journalist kan i dessa da Vincitider
motstå ingredienserna Lärarnas Riksförbund, religion och friskolor, kryddat
med lite Knutby?
Mettas utspel riskerar att förpassa
högaktuella frågor, som lön, arbetstid,
nya gymnasieskolan etc. till ett skymningsland där ständig medieskugga råder.
Hösten lär bli högintressant!

ADRESS

Du är välkommen med frågor, synpunkter,
kommentarer etc. på vår nya e-postadress
lr@edu.borlange.se

LÖNEÖVERSYN 2006

Måndag den 12 juni skrevs överenskommelsen under. Det innebär att den nya
lönen utbetalas i juni. Då utbetalas även
den retroaktiva delen från 1 april i år.
Som vanligt ska rektor meddela Din
nya lön. Den bör inte bli någon
överraskning om lönesamtalet fungerat.

Löneplacering vid nyrekrytering av
behörig lärare from 2006-04-01.

Lägstlön 20.300 kr/mån
Lärare 4-9, speciallärare/specialpedagoger,
lärare i allmänna ämnen vid gy-skolan.

SOMMARSERVICE

Uppstår frågor under sommaren har
medlemsjouren öppet kl. 09.00 – 15.00
under perioden 19 juni fram till 18 augusti.
Telefonnumret är 0771 – 613 613

SOMMARHÄLSNING

I en tidningsintervju gav avgående
riksdagsledamoten Barbro Hietala
Nordlund följande råd till sin efterträdare
Peter Hultqvist:
- Lär Dig att sortera så att Du ägnar Dig
åt det som är viktigt!
De orden tål att tänkas på för oss alla.
Både det stundande sommarlovet och livet
är för korta för att ägnas åt oväsentligheter.
Alla våra medlemmar tillönskas härmed ett
gott sommarlov med följande strof ur
Harry Martinsons dikt ”Juninatten”
Juni natt blir aldrig av
liknar mest en daggig dag.
Slöjlikt lyfter sig dess skymning
och bärs bort på ljusa hav.
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