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ÅRSMÖTE I

Torsdag den 17 april hölls årsmöte i Kommunföreningen. Vi nyttjade även i år Lärcentrums lokaler vid Jussi Björlings torg.
Deltagarna kunde innan mötesförhandlingarna lyssna till Lena LindqvistAlbinsson, regional ombudsman, som
tog upp konkreta fall från vardagen på
temat, När har jag nytta av facket?
Hon redogjorde också för ”ett ärendes
gång” inom vår organisation samt svarade
på deltagarnas frågor.
Som tack för kvällen, samt jämn födelsedag, uppmärksammades Lena med
blommor och en bok.
Efter kaffe och smörgåsar vidtog årsmötesförhandlingar. Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet och samtliga val följde
valberedningens förslag.
I samband med mötet avtackades Annica
Gustafsson som under många år varit jämställdhetsombud samt behjälplig på vår
expedition.

ÅRSMÖTE II

Två dagar efter Kommunföreningens
årsmöte höll distrikt Dalarna sitt ordinarie
årsmöte på Galaxen i närvaro av förbundsordförande Metta Fjelkner.
Metta informerade om aktuella fackliga
frågor, bland annat tog hon upp Vårdförbundets strejk och dess effekter.
Frågan om arbetstid är ständigt aktuell och
Metta berättade att Lärarnas Riksförbund
nu måste sätta ner foten i denna fråga.
Undervisningstiden har ju en tendens att
öka från år till år.
Distriktets nyvalda ordförande, Duska
Dobrota, tackade Metta för att hon ställt
upp samt passade även på att tacka den
avgående ordföranden, Hans Paulsson, för
hans insatser under de dryga tre år som han
tjänstgjort som distriktets ordförande.

LÖNEÖVERSYN 2008

Löneöversyn 2008 04 01 har ännu inte
startat. I förra medlemsbladet uttrycktes en
förhoppning om att översynen skulle
komma igång under april månad.
Efter förnyade kontakter med Personalkontoret har vi fått besked att den
inledande överläggningen kommer att
hållas under maj månad. Anledningen till
förseningen sägs vara att många organisationer nu väntar på löneförhandlingar.
(För vår avtalskonstruktion, se medlemsbladets januarinummer)

2008 ÅRS LÖNELÄGE

Insidan/Personalinformation/Personalhandbok/Lön
/Anvisningar för löneplacering vid nyrekrytering

Löneöversynen för 2008 är inte klar men
följande gäller beträffande löneplacering
vid nyrekrytering av behöriga lärare från
2008-04-01 dvs. 2008 års löneläge.
Observera att ingångslönen alltid bestäms
utifrån den utbildning en person har.
Examensbevis ska alltid uppvisas.
Lägstlön 20 400 kr/månad
Förskollärare/fritidspedagoger
Lärare tidigare år.../Lärare 1-7
Lärare slöjd, idrott, musik, hemk. m.m.
Lärare i karaktärsämnen vid gy-skolan
Lägstlön 21 400 kr/månad
Lärare 4-9
Speciallärare/Specialpedagoger
Lärare i allmänna ämnen/kärnämnen
vid gymnasieskolan

ARBETSAMT

När en skolledare säger att vi sitter i
samma båt, så var på Din vakt. Det
betyder att det är Du som skall ro.

Fritt efter Vilhelm Moberg
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