LR-BLADET
PAPPERSRASERIET

Kjell-Olof Feldt, f.d. finansminister, skrev
i början av 1990-talet en bok om sin tid i
regeringen. Han gav boken titeln,
”Alla dessa Dagar”
Ett passande namn på en liknande bok idag
skulle kunna vara, ”Alla dessa Papper”
I Falun finns följande att läsa i det
s.k. Barnbokslutet: ”Det finns en
frustration och trötthet i organisationen på
att mer och mer uppgifter ska sammanställas och rapporteras in. Ofta beror
frustrationen på mängden uppgifter som
begärs in samt att uppgifterna ses som en
pappersprodukt som inte återkopplas till
verkligheten.”
De flesta känner förmodligen igen sig.
Vi lägger ner en stor del av vår begränsade
tid på den artificiella verklighet som
framlever hela sitt liv bakom ett register i
en pärm i en bokhylla.
Det är dags att vi besinnar oss och
använder tid och resurser där de verkligen
gör nytta, nytta för unga och gamla i den
verkliga verkligheten.

AVTALET

Den 6 april presenterades avtalet, HÖK-05,
för Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet vid en gemensam Avtalskonferens i
Borlänge. Regionala ombudsmän från de
båda förbunden gick igenom och
kommenterade avtalets olika delar.
Som tidigare nämnts utgör dialogen mellan
chef och medarbetare en viktig del i
avtalet.
Beträffande lönesättning sägs t.ex. följande
i redogörelsetexten för avtalet: ”Det är av
stor vikt att dialog förs mellan chef och
medarbetare om mål, förväntningar, krav,
uppnådda resultat och lön.”
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”Det måste vara tydligt för alla vad som
ska åstadkommas.”
Stundande löneöversyn inleds som brukligt
är med en överläggning mellan
arbetsgivare och fackförbund (datum ej
fastställt) där arbetsgivaren tydligt ska
redovisa de ställningstaganden som ligger
till grund för planerade åtgärder i
löneöversynen. Mera information om
arbetet med löneöversynen i nästa blad.

ÅRSMÖTE

Torsdag 28 april kl. 18.30 är det dags för
årsmöte i Vuxenutbildningens lokaler vid
Jussi Björlings torg.
Kvällens gäst, Lena Lindqvist-Albinsson,
kommer då att presentera vårt nya avtal
med tonvikten lagd på arbetstidsavsnittet.
Anmäl Ditt deltagande till lokalombudet.

PÅ GÅNG

Våren i form av tussilago, blåsippor,
krokus, flyttfåglar och tjänstefördelningar
är här. Det är nu viktigt att Du i Dina
samtal med rektor rörande tjänstgöringen
inför kommande läsår tar upp sådant som
brukar kallas för friskfaktorer.
Ordning på arbetstiden, tydligt uppdrag
och hållbara förutsättningar är några
exempel på sådana faktorer. Allt för att få
en acceptabel arbetssituation som gör att
Du mår bra.

UPPMANING
Var inte rädda!

Johannes Paulus II:s valspråk
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