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TUFFA TIDER

Höga krav på jobbet i kombination med
små möjligheter till inflytande och kontroll,
s.k. hög anspänning, utgör verkligheten för
cirka 25 procent av lärarkåren i Sverige.
Detta enligt uppgifter som SCB tagit fram
för tidningen Du och jobbet.
Lärarna har enligt undersökningen
Sveriges sämsta psykosociala arbetsmiljö.
Vanliga besvär hos lärarkåren är bland
annat trötthet, rygg- och nackbesvär,
sömnsvårigheter och olust att gå till
arbetet.

Veckans rubriker i lokalpressen bidrar inte
heller till ljusare dagar eller godare
nattsömn. ”Det är lite tufft nu” sammanfattar kommunalrådet Kenneth Persson
situationen.
Borlänge har en svag ekonomi
men som alltid gäller det att ta tidningsuppgifter och framför allt tidningsrubriker
med en nypa salt. Det sägs bland annat att
förhandlingar rörande personalneddragningar har inletts, så är inte fallet.
Om vi framöver ändå blir kallade till
förhandlingar är det viktigt att påminna om
Lagen om anställningsskydd, LAS.
Det är en av riksdagen stiftad lag som
reglerar anställningen, från anställningens
början fram till dess slut.
Lagar ska självfallet efterlevas.
I sammanhanget kan det vara värt att
påpeka följande: I andra kommuner som
varit i samma situation har problemen i
slutänden ofta lösts genom s.k. naturlig
avgång, olika pensionserbjudanden etc.

Trots en något dyster inledning hälsas alla
våra medlemmar varmt välkomna till en ny
termin.

LÖN

Vi är nu framme vid den sista
löneöversynen under nuvarande avtal.
Avtalet är som bekant formulerat så att det
totala utfallet av löneöversynerna 20072009 ska vara lägst 10,2 %. För Lärarnas
Riksförbund innebär det en bit över 4 % att
fördela i vår.
I bilaga 6 till avtalet sägs:
”Individuell lönesättning i allmänhet och
Löneavtalet i synnerhet förutsätter att
samtal förs med arbetstagare om uppställda
mål, resultat och koppling till lön.”
Förbered därför lönesamtalet väl.

ARBETSTID

Avtalet föreskriver att den centrala
arbetsgruppen, med ordf. Per Unckel,
senast den 15 juni ska lämna förslag till
lösningar rörande lärarnas arbetstid. En
viktig fråga som gruppen ska handlägga är:
(Jämför SCB:s uppgifter i vänsterspalten)
-

Hur tillförsäkras den enskilde
läraren inflytande över den egna
arbetstiden och dess arbetsinnehåll?

LAG

Nästan alla lagar är till
för att skydda människor
från andra människor.
Okänd tänkare
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