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AKTUELLT I VÅR

FIKA
För ett år sedan lanserades en ny organisation med tårtkalas på Borlänges alla
arbetsplatser. På årsdagen av denna
händelse lanseras nu kommunens nya
värdegrund med kaffe och kakor.
Målet är att alla medarbetare ska känna till
värdegrunden vid årets slut.

LÖNEKAKAN
Avtalsrörelsen har som bekant börjat.
Lärarfacken överlämnade sitt gemensamma yrkande till motparten SKL i mitten
av januari.
I yrkandet konstateras bland annat:
– att lärarnas arbetsbelastning ökat
dramatiskt. Inte minst har kraven på
dokumentation och administration ökat
samtidigt som undervisningen inte minskat.
– att lärarnas löner släpat efter andra
gruppers vilket gjort att söktrycket till
lärarutbildningarna är lågt.
– att det är nödvändigt med regleringar i
centrala avtal för att kommunerna ska göra
det som de centrala parterna avser.
Att fördela kakor runt ett kaffebord är en
sak. Att fördela en lönekaka handlar om
något helt annat. Då krävs pengar.
När knapphetens kalla stjärna kastar sitt
sken över förhandlingsbordet kommer kakmonstermentaliteten lätt fram och andra
grupper kommer knappast att säga:
Varsågoda, ta en större bit!
Men om biten förblir lika liten i framtiden?
Varför då utbilda sig till ett yrke där
arbetsbelastningen ökat dramatiskt och där
lönerna släpar efter övriga gruppers?
Men med studielån på samma nivå!

Löneplacering vid nyrekrytering
av behöriga lärare från 2011-04-01
Lägstlön 21 500 kr/mån
Lärare 1-7 m fl (ex. slöjd, idrott, hemkunskap, lärare i
karaktärsämnen vid gymnasieskolan)
Lägstlön 22 500 kr/mån
Lärare 4-9, speciallärare/specialpedagoger, lärare i
allmänna ämnen vid gy-skolan.

Nyttiga nummer:
Medlemsjouren: 0771-613 613
Medlemsenheten: 08-613 27 27
Styrelsemöten i Kommunföreningen
26 januari kl.16.00 Vuxenutbildningen
21 februari kl.16.00 Maserskolan
21 mars kl.16.00 Gylle skola
23 april kl.16.00 Stadshuset
Årsmöte i Kommunföreningen
Torsdag den 24 maj kl. 18.00
Expeditionen på Lärarnas Riksförbund
håller öppet följande
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 08.00 - 12.00
kl. 08.00 - 12.00
kl. 08.00 - 16.00
kl. 10.00 - 16.00
kl. 08.00 – 13.15

FGK, Facklig grundkurs.
Kursen vänder sig till nya ombud.
Dag 3 den 7 februari alt.16 februari
Dag 4-5 den 19-20 april alt. 10-12 maj.
Arbetsrättsfortbildning
30-31 mars, kurs för kommunombud,
lokalombud och skyddsombud, närmare
upplysningar i kallelsen.
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