LR-BLADET
VÅRTECKEN

Efter en lång vinter dyker nu vårtecknen
upp lite varstans.
Utomhus blommar krokus och tussilago.
Stararna anländer och myrstackarna
myllrar av aktivitet. Varje myra tycks ha
en viktig uppgift att fylla.
Inomhus börjar tjänstefördelningarna ta
form på rektorsexpeditionerna. Varje
lärares uppdrag ska nu formas inför det
kommande läsåret. Att i det sammanhanget
få möjlighet att diskutera igenom upplägget med rektor i en s.k. uppdragsdialog
är avgörande för välbefinnandet under
nästa läsår.

FLYTT

De fackliga organisationerna har länge
disponerat en korridor i Stadshuset.
I samband med de stora omflyttningar som
nu sker inom kommunen flyttar Kommunal
till en flygelbyggnad vid Hushagsgymn.
Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet
samt SKTF flyttar inom Stadshuset.
Vi återfinns numera i korridor F 1 tr.
Titta gärna in när Du har vägarna förbi.

LÖNEÖVERSYN

Löneöversyn 2006 fortlöper.
Som meddelades i förra LR-bladet visade
den genomförda medlemsenkäten på
många brister i lönesystemet.
Att, som arbetsgivaren önskar, nu gå över
till lönesättande samtal när lönesamtalen
inte fungerar tillfredställande känns fel.
LRs styrelse beslutade därför enhälligt att
säga nej till arbetsgivarens förslag.
Lärarförbundet har även de kommit fram
till samma ståndpunkt.
Det innebär att 2006-års löneöversyn
genomförs enligt samma modell som
förra årets löneöversyn.

nr 4 april 2006

13-10-04

Arbetsgivarsidan vill dock inför
löneöversyn 2007 försöka använda
modellen med lönesättande samtal.
De önskar därför att vi, utifrån
enkätsvaren, gör en sammanställning av
svaren så att det går att utläsa vilka skolor
som fungerat mindre bra beträffande
lönesamtal m.m.
Vi kommer därför att tillsammans med
Lärarförbundet försöka göra en sådan
sammanställning.

ÅRSMÖTE

För fjärde året i rad samlades vi till
årsmöte i Lärcentrums lokaler.
Kvällens gäst var vårt nya regionombud,
Lisbeth Fasth, som föreläste om pensioner
med tonvikten lagd på det nya
pensionsavtalet KAP-KL.
Hon berättade även att LR inte gör några
”uträkningar” beträffande pensioner.
Medlemmar som går i pensionstankar
uppmanades att ta kontakt med
kommunens pensionsansvariga för att få
rätt hjälp i det enskilda fallet.
Efter Lisbeths anförande intogs förtäring
som följdes av årsmötesförhandlingar.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet efter
genomgång av verksamhet och ekonomi.
Samtliga val följde valberedningens
förslag.
Sune Hellgren efterträder Rune Eriksson
som revisor.
Ett varmt tack från Kommunföreningen till
Rune för många års gott arbete.

TÄNKVÄRT

Jag är betydligt mer oroad över de skolor
där ungdomarna kallar varandra för hora
än där man sjunger, ”tryggare kan ingen
vara”.
Jan Björklund, folkpartistisk skoltalesman
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