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PLANLÖST

Det har länge låtit som om timplanen
skulle komma att slopas i grundskolan.
Att ifrågasätta detta har inte känts korrekt,
vare sig fackligt eller politiskt.
Nu kommer delvis nya tongångar bland
politikerna. Man säger sig vara rädd för att
svaga elever kan komma i kläm och att
undervisningen i kärnämnena kan komma
att ske på bekostnad av andra ämnen.
Har den insikten kommit först nu?
Treämnesskolan ligger ju snubblande nära
för de svagaste eleverna när den enda
resurs som finns att tillgå är tiden som
avsatts till övriga ämnen.
Dessutom förskräcker spåren efter uskens
hädanfärd, något som inte finns men ändå
finns!
Det gäller nu att tänka sig noga för innan
man skapar ytterligare en gengångare.

LÖNEÖVERSYN

Som tidigare meddelats kommer årets
löneöversyn att genomföras som
förhandling enligt det sätt som skett under
den förra avtalsperioden.(Se skrivelsen
från de båda lärarorganisationerna,
”Information om hur löneöversyn -05
kommer att genomföras.”) I den skrivelsen
betonar vi särskilt vikten av aktuella
lönesamtal.
I Löneavtal 05 § 1 tredje stycket finns
följande text: ”Syftet är att skapa en
process där arbetstagarens resultat och
löneutveckling knyts samman så att det
positiva sambandet mellan lön, motivation
och resultat uppnås. Det är därför av stor
vikt att dialog förs mellan chef och
medarbetare om mål, förväntningar, krav,
uppnådda resultat och lön.”
För närvarande pågår arbetet med att
stämma av lönelistorna.

nr 7 oktober 2005

13-10-04

AKTUELLT UNDER HÖSTEN

FGK, Facklig grundkurs (tidigare GLOSO)
Kursen vänder sig till nya ombud.
Dag 1 den 24 oktober.
Dag 2 den 29 november.
Närmare upplysningar i kallelsen.
Grundutbildning, arbetsmiljö
Kursanordnare, Borlängehälsan.
Onsdagsgrupp med start den 5 oktober.
Torsdagsgrupp med start den 6 oktober.
Träffarna sker respektive veckodag mellan
kl. 08.30 – 12.00 i 9 veckor, totalt 36 uvt.
Kurs för nyutexaminerade
Anordnas i Västerås den 21 november.
För närmare upplysningar, kontakta Ditt
lokalombud.

LR-EXPEDITIONEN

Expeditionens bemanningstider
under hösten:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 08.00 – 16.00
kl. 12.00 – 14.00
kl. 08.00 – 16.00
kl. 08.00 – 15.00
kl. 08.00 – 13.30

TÄNKVÄRT

Information förmedlas av Internet
Kunskap förmedlas av Människor

Johan Staël von Holstein
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