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PLANER

Jag har en plan, säger Sickan
i filmerna om Jönssonliga.
Som lärare kan vi säga samma sak.
Vi har en plan för nästan allt och i dagarna
har vi begåvats med två nya planer.
En verksamhetsplan för grundskolan och
en motsvarande för gymnasieskolan.
Den amerikanske presidenten Dwight D.
Eisenhower påstod att ”planer är ingenting,
planering är allting”. Som överbefälhavare
för de allierade i Europa under andra
världskriget visste han vad som gällde för
att nå framgång i kampen för Europas
befrielse.
För att nå framgång som lärare krävs också
planering. Alla våra planer fyller säkert en
funktion men risken finns att det för varje
ny plan återstår allt mindre tid för
planering.

OMFLYTTNING

Den nya stadshusfilialen vid Sveatorget är
nu inflyttningsklar. Detta innebär en hel
del omflyttningar i Stadshuset. De fackliga
organisationerna kommer fortsättningsvis
att samlas i E-korridoren, där Lantmäteriet
tidigare haft sina lokaler.

TYDLIGHET

Ett tydligt uppdrag är en så kallad
friskfaktor. I det färdiga förslaget till ny
styrmodell och organisation för Borlänge
kommun talas om ökad tydlighet.
Ta del av förslaget som nu finns på Insidan
under rubriken Ny organisation.

AVTALSPROCESSEN

Arbetet med att ta fram nytt centralt avtal
fortskrider. Lärarnas Riksförbund och
Lärarförbundet har nu enats om ett yrkande
till SKL. I inledningen av yrkandet
påpekas att de centrala parterna måste ”ta
sitt ansvar och teckna ett avtal som utgör
det stöd för utveckling av verksamheten
som de lokala parterna efterfrågar”.

SAMVERKAN

Den 25 november var samtliga chefer,
fackliga ordföranden och skyddsombud i
kommunen inbjudna till en arbetsmiljödag.
TCO:s ordförande Sture Nordh talade
under rubriken Samverkan, samarbete,
samsyn - dialog eller konflikt.
Han förklarade idén med samverkan på
följande sätt:
Skilda och kompletterande kompetenser
verkar tillsammans för att hitta så bra
lösningar som möjligt. Det är då viktigt att
se på varandra med lika rätt och värde.
Man är inte är klokare för att man sitter
högre upp, man har bara olika erfarenheter.
Ett Samverkansavtal som bygger på
förtroende, tillit och trovärdighet står högt
på årets önskelista.

SVAR PÅ TAL

Varför arbetar Du?
För att kunna gå på afterwork!
Återberättat av Sture Nordh
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