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KONSEKVENSER

Förhandlingarna rörande de lagda varslen
fortsätter. Rektorerna har presenterat
riskbedömningar och konsekvensbeskrivningar. Ett exempel hämtat bland många
likartade formuleringar lyder:
”De ekonomiska förutsättningar som finns
gällande budget 2009 gör det mycket svårt
att följa lagar och nå uttryckta mål i
skolans styrdokument.”
Samtidigt fortsätter arbetet med att
kontrollera LAS-listorna, ett arbete som nu
i stort sett är klart.
Innan det går att konstatera ev. övertalighet
måste även följande punkter gås igenom:
– pensionsavgångar?
– sjukersättningar som är på gång?
– utbildningsintresserade?
– lediga anställningar inom kommunen?
– osv.

LÖNEÖVERSYN 2009

Löneöversynen pågår enligt nedanstående
plan. För närvarande pågår förhandlingar
på skolorna.
- Preliminära förhandlingsöverenskommelser mellan chef och fackligt
ombud träffas under vecka 17 – 18.
- Avslutande förhandling sker fredag
den 8 maj alt. måndag 11 maj.
- Ny lön utbetalas på majlönen.

ÅRSMÖTE

Borlänge kommunförening
Torsdag den 7 maj kl. 18.30 är det dags för
Kommunföreningens årsmöte samt
efterföljande middag.
Du är väl anmäld?

VFU

Många upplever det säkert frustrerande att
inte veta hur det blir till nästa läsår men vi
står inför en situation som vi inte upplevt
förut. Det är viktigt att allt blir rätt.

Ett förslag till handledningstid för VFUhandledare samt ”inläsningstid” för
högskolestudier som inte är heltidsstudier
gällande grundskolan finns nu framtaget.
Studera förslaget och kom med synpunkter
inför förhandlingen den 4 maj. Ditt
lokalombud har förslaget.

STYRMODELL

VÅR

Arbetet med att ta fram en ny styrmodell
för Borlänge kommun går framåt. I juni
kommer projektgruppens första utkast till
slutrapport som sen ska bearbetas under
tiden juni-augusti.
Ett arbetsseminarium med politiker, chefer
och fackliga företrädare kommer sedan att
hållas fredag 4 september.

Vi lever en sekund i taget
och sekunden är just nu
Eyvind Johnson
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