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Skolorna är återigen öppna efter en av de
varmaste somrarna någonsin.
För en del av oss är det premiär i
klassrummet, för andra stundar avrundning av karriären.
Oavsett vilket, varmt välkomna till ett nytt
spännande läsår.
Vi går nu in i valmånaden september.
Snart lär vi upptäcka om temperaturen i
höstens val når sommarens höjder.
Om inte annat så kräver valfläsket en rejäl
genomstekning för att bli tjänligt även efter
valdagen.

VÄRT ATT VETA I HÖST

*Löneplacering vid nyrekrytering av
behörig lärare from 2006-04-01.
Lägstlön 19.300 kr/mån
Lärare 1-7 m fl (ex. slöjd, idrott,
hemkunskap, lärare i karaktärsämnen
vid gymnasieskolan)
Lägstlön 20 300 kr/mån
Lärare 4-9, speciallärare/specialpedagoger,
lärare i allmänna ämnen vid gy-skolan.
*Borlänge kommun saknar för närvarande
samverkansavtal med de fackliga org.

Tidigare i år gav Lärarnas Riksförbund ut
debattboken, ”Våra drömmars skola,” där
drygt 20 personer tycker till om skolan.
Nedan följer några citat ur boken.

*LR-expeditionen håller öppet
måndag kl. 08.00 – 16.00
tisdag kl. 08.00 – 16.00
onsdag kl. 08.00 – 16.00
torsdag kl. 08.00 – 10.30 13.00 – 14.45
fredag kl. 08.00 – 13.30

”Fokus bör ligga på att de som studerar
inte bara ska påbörja sina studier utan
också avsluta dem.”

*Höstens styrelsemöten i Kommunför.
hålls torsdagar kl.16.00 följande datum
28/9, 26/10, 23/11, 14/12

”Om man får välja mellan tre ämnen som
inte intresserar en, som många skoltrötta
får göra, har man inte mycket frihet.”

*Facklig grundutbildning för nya ombud
den 18-19 oktober.

”Politiker av alla färger anser sig veta hur
man ska komma tillrätta med skolans
problem, men alltför sällan frågar man dem
som vet, de som arbetar i skolan: Lärarna.”
Låna och läs, (ditt lokalombud har ett
exemplar) här finns det mesta i åsiktsväg.
.
Våra ombud på skolorna kan också hjälpa
till med en rad andra uppgifter. Diskutera
gärna med lokalombud och skyddsombud
när Du har funderingar som rör arbetet.

*Nyfiken på LR men ont om tid?
Gå in på www.lr.se och klicka på
”LR på 60 sekunder.”

HÄLSNING

”No child in Africa, and in fact,
anywhere in the world, should be
denied education.”
Nelson Mandela
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