LR-BLADET
REFLEKTIONER

LR-Bladets februarinummer ägnade stort
utrymme åt ramar och regler rörande det
nya pensionsavtalet.
I senaste numret av Skolvärlden finns ett
”Stort pensionstema - allt du behöver veta”
Vid Kommunföreningens årsmöte, den
25/4, ges också möjlighet till ytterligare
pensionsinformation. Kallelse kommer.
Ramar och regler är viktiga förutsättningar
i sammanhanget men vi får för den skull
inte glömma bort det som ramen ska
omgärda, nämligen livet, resten av livet.
Det finns en liten skrift, ”I livsloppet, tio
röster om ålder och åldrande”, som alla
borde läsa. Där delar bl.a. Mona Malm,
Anders Gärderud och Aino Trosell med
sig av sina funderingar, tänkvärda sådana.
Där återfinns även dikten Svarta vykort.
Begrunda texterna och ägna en stund åt
reflektion och eftertanke.
Tyvärr finns skriften inte längre att köpa,
men den finns till utlåning på biblioteket.
Ditt lokalombud hjälper också gärna till
med en utskrift från nätet.
Ordet lagom lär vara unikt för det svenska
språket, lagom är bäst sägs det.
Hur agerar vi som lärare beträffande
åtgärdsprogram, vad är lagom?
I avtalet för de båda skolområdena står
följande att läsa, ”Beställaren kommer
särskilt att granska och låta undersöka
– förekomsten av och innehållet i
åtgärdsprogram för grundskolans elever i
behov av särskilt stöd, samt vilka resultat
åtgärdsprogrammen leder till.”
Den kursiverade delen är ny för i år,
kanske något vi borde fundera mera på.
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LÖNEÖVERSYN

Årets löneöversyn har startat med en första
överläggning som till stor del ägnades åt
utvärdering av 2005-års löneöversyn.
Vi gick då också igenom den enkät som
genomförts bland medlemmarna.
Svaren säger bl.a.
- att endast hälften anser sig ha haft
lönesamtal
- att där lönesamtal genomförts har dessa
oftast handlat om påslag, ej ny lön.
- att en majoritet anser att lönekriterierna är
otydliga.
- att en majoritet inte känner till
kommunens lönepolicy.
Enkäten visar med all tydlighet att det
finns mycket kvar att göra beträffande
lönesättning.
Vi träffar arbetsgivarsidan i slutet av denna
månad för att diskutera hur vi går vidare.

LOKALOMBUDEN

Mycket av det som förr beslutades centralt
har i de senare avtalen decentraliserats.
Våra lokalombud har därmed fått en allt
viktigare roll för LRs verksamhet.
Under våren inbjuds därför alla lokalombud till konferenser som leds av någon
från presidiet, dvs. LRs högsta ledning.
Den 21 mars var det vår tur att få ta del av
en sådan konferens då Per Wadman,
1: e vice förbundsordförande, gästade oss.
Han tog då upp aktuella frågor som lön och
arbetstid. Han betonade bl.a. att lönesamtal
är en av nycklarna vid individuell lönesättning. Det ska vara möjligt att fråga
”Vad ska jag göra för att få en bättre
löneutveckling, samt att även få ett svar.”

TÄNKVÄRT

Det är med ålderdomen som med tonåren,
den kan bli vår värsta eller bästa tid.
Orvar Löfgren, en av ”de tio”
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