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HÖK 12

Ombudsutbildningar rörande det nya
avtalet HÖK 12 sker nu ute i landet.
För Dalarnas del träffades lokal- och
kommunombud i Borlänge den 24 oktober.
Under ledning av regionombudsman Lars
Malmros och förbundsstyrelseledamot
Duska Jansson Dobrota fick ombuden en
grundlig genomgång av avtalets tillkomst
samt av avtalets olika beståndsdelar.
Lönen är en central fråga i alla avtal.
Nästan alla medlemsblad tar också upp
frågan om lön i en eller annan form.
Exempel på återkommande rubriker genom
åren har varit lön, löneöversyn, löneförhandlingar, löneläge, lönekakan, vänteläge
etc.
Minst 10 000 kr mer i månaden, rakt av!
Det krävs i motion nr 58 till LR-kongressen
De här två meningarna finns i det allra
första LR-bladet som utkom i mars 2000.
2012 är också ett kongressår och det talas
åter om 10 000 kr mer i månaden. Hur ser
då de senaste 12 åren ut i Borlänge?
En infallsvinkel kan vara ingångslönen.
I Borlänge har den förändrats på följande
vis under tidsperioden.
2000 års löneläge, dvs. löneplacering vid
nyrekrytering av behöriga lärare, var då
16 000 kr/månad för 1-7 lärare och 17 000
kr/mån för 4-9 lärare & gy-lärare.
2012 års löneläge ser ut på följande vis:
Behöriga 1-7 lärare: 22 500 kr
Behöriga 4-9 lärare & gy-lärare: 23 500 kr
Plats för eftertanke och reflektion …

LÖNEÖVERSYN 2012

Det lokala löneöversynsarbetet startade
den 19 oktober med en överläggning
mellan arbetsgivaren och lärarfacken.
En tidsplan bestämdes och går allt enligt
den uppgjorda planen kommer den nya
lönen, inklusive den retroaktiva delen, att
utbetalas på decemberlönen.

MEDLEMSENKÄT

Under våren genomförde Lärarnas Riksförbund i Borlänge en enkät som drygt
hundra medlemmar besvarade.
Över 80 procent säger att de upplever
lärarjobbet som positivt eller mer positivt
än negativt.
I kommentarfältet förtydligar många sina
svar. Det är arbetet med eleverna som hör
till den positiva delen av jobbet medan man
känner besvikelse över arbetssituationen.
En arbetssituation som oftast är stressig
med mycket dokumentation och administration kombinerat med en alldeles för låg
lön i förhållande till utbildningslängd och
ansvar.
Medlemsenkätens sifferdel finns som
bilaga till detta medlemsblad. Ditt lokalombud har hela enkäten om du vill
fördjupa dig.

HEMSIDAN

Vår nya webbredaktör Per Anders Carlsson
har uppdaterat hemsidan. Titta gärna in!
Du når den via www.lr.se, välj föreningar
& ämnes- forum så hittar Du Borlänge
under kommunföreningar.

LOVORD

Arbete är bra
så länge man inte glömmer bort att leva
Afrikanskt ordspråk
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