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ADVENT

Advent betyder som bekant ankomst och
den första riktiga snön har precis anlänt.
Den lyser gnistrande vit och bidrar till
helgstämningen inför den första söndagen
i advent.
För övrigt kan den månad som snart
passerat beskrivas i grått, novembergrått.
Mörk och dyster i väntan på de avtal som
fortfarande lyser med sin frånvaro.

DISTRIKTSMÖTE

Lördag 24 november höll distrikt Dalarna
ett extra Distriktsmöte för att utse
ledamöter till nästa års Kongress.
Till ordinarie Kongressledamöter valdes
Hans Paulsson, Falun
Duska Dobrota, VBU Ludvika
Sven-Erik Samuelsson, Borlänge
Anna Teledahl, Falun

AVTALSRÖRELSEN

LRs förste vice ordförande, Per Wadman,
gästade Distriktsmötet och berättade då
om turerna i årets avtalsrörelse.
Avtalet löpte som bekant ut den 30 juni
och den 20 augusti överlämnade lärarorganisationerna sina yrkanden.
Förhandlingarna har sedan gått mycket
trögt under hösten. Per sammanfattade
förhandlingsläget med orden, ”Vi har inte
kommit någonstans förutom att lägga fram
yrkandena”
De som läst intervjun i Skolvärlden med
Ingela Gardner Sundström, ordförande i
arbetsgivarnas förhandlingsdelegation,
känner antagligen total förvirring.
Hon säger i intervjun att förhandlingarna
går långsamt eftersom lärarfacken inte har

preciserat vad de vill. Hon påstår vidare att
inga yrkanden lämnats vilket Per
tillbakavisade som ren desinformation.
Per påtalade vidare vikten av att alla våra
medlemmar anmält rätt lön till LRs
medlemsregister i händelse av konflikt.
Detta för att få rätt konfliktersättning.
Medlemsregistret säger vid kontakt att
Borlänges löner är uppdaterade i november
2006. Eftersom 2007-års löneöversyn inte
är klar betyder det att medlemsregistret har
aktuella löneuppgifter för Borlänges del.
Den som ändå vill kontrollera sin lön
loggar in på www.lr.se lösenordet är
medlemsnumret som finns på baksidan av
Skolvärlden. Gå sen in på mina uppgifter.

LÖNEÖVERSYN

I förra numret av detta Medlemsblad stod
följande ”Vår förhoppning är att
återstående frågetecken rätas ut så att
förhandlingarna kan avslutas under
november eller senast i början av
december. Då kan ny lön utbetalas till jul.
Den förhoppningen har dessvärre kommit
på skam. Vi kommer inte att bli klara i år
vilket känns mycket trist för alla.

INFORMATIONSBROSCHYR

Vi har sammanställt en informationsbroschyr för Kommunföreningen. Där
finns adress- och telefonuppgifter till
samtliga våra ombud samt till medlemsjouren och medlemsregistret.
Du får ett exemplar av Ditt ombud.

FÖRHOPPNINGAR

Hoppet är en bra frukost, men en
dålig middag.
Sir Francis Bacon
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