MEDLEMSBLAD

2007-02-19

BORLÄNGE KOMMUNFÖRENING
NUMMER 2 FEBRUARI 2007

FRISKOLOR

Vår tidning Skolvärlden berättar i senaste
numret om det ökade intresset för de
”starta skola-kurser” som Friskolornas
riksförbund anordnar varje vår.
Tidigare har det mest varit lärare som velat
förverkliga sina pedagogiska idéer genom
att starta friskola men nytt för i år är de
många kommunala skolor som förbereder
en ombildning till friskola.
Det berättas att i Sundbyberg ska bland
annat de två gymnasierna knoppas av och
drivas som bolag av personalen.
Låter spännande men, i dessa arbetsbristens dagar, hur kommer LAS-listan att
se ut i Sundbyberg?

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

I år, avtalsåret 2007, kommer Lärarnas
Riksförbund att arbeta för att lyfta fram
lärarens betydelse genom att anordna
aktiviteter runtom i landet på temat ”Ett
litet land behöver stora kunskaper”. I
regeringsförklaringen sa ju statsministern
att läraryrket är ett av landets viktigaste
yrken.
Under vecka 11 arrangeras ”Lärarveckan”.
Då presenteras, bland mycket annat, en
rapport om lärares betydelse för skolan.
Under våren kommer också Lärarnas
Riksförbund att delta i några riksdagspartiers kongresser och stämmor.
Kort sammanfattat: Vill man ha bästa
tänkbara skola ska de ansvariga i första
hand satsa på lärarna.

MÖTEN OCH KURSER

Kommunföreningens styrelsemöten
Torsdag kl.16.00
22 februari, 22 mars och 24 maj.
Styrelsemötet i april hålls i anslutning till
årsmötet. Datum ännu ej bestämt.
Avtalsträff med LRs ledning
Måndag 26/3 kommer delar av LRs
ledning till Borlänge. Denna träff är ett led
i arbetet med att stämma av uppfattningarna ute i landet inför det nya avtalet.
Samtliga lokalombud i Dalarna är kallade.
Inför denna träff: Se till att Ditt
lokalombud får med sig Dina synpunkter
på nuvarande och kommande avtal.
Distriktsmöte
Måndag kväll 26/3.
Kallelse med tidsuppgift kommer.
Försäkringskurs
Försäkringsombuden kallas till fortbildning
onsdag 28/3 och torsdag 29/3.
Arbetsmiljöutbildning
Samtliga skyddsombud är kallade till
utbildning måndag 2/4 och tisdag 3/4.
Facklig grundkurs dag 4 – 5.
Genomförs under april månad. Datum
ännu ej bestämt.

TÄNKVÄRT

Varje historia kan berättas på olika sätt,
och valet av perspektiv är avgörande för
vad man ser.
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