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SNÄLLHET?

Finns det några snälla barn här, frågar den
extraknäckande tomtevikarien innan han
delar ut julklapparna, till både snälla och
elaka barn?(för vem orkar släpa hem
säcken igen?)
Finns det några duktiga elever här, frågar
den obehörige läraren innan han delar ut
godkända betyg, till både duktiga och
dåliga elever? (för vem vill krångla med
betygsvarningar och åtgärdsprogram?)
”Snällhetsbetyg” är den sämsta julgåva ett
barn kan få för det paketet är tomt.
Tomt på den kunskap barnet hade rätt att få
med sig ut i livet, det vet behöriga lärare.

ÅRSMÖTE

Måndag 15 november hölls årsmöte i
Kommunföreningen. För andra året i rad
nyttjades Lärcentrums lokaler vid Jussi
Björlings torg.
Mötesdeltagarna kunde innan
årsmötesförhandlingarna lyssna till LR:s
förhandlingschef Mats Einerfors. Han
inledde sitt anförande med en tillbakablick.
Där konstaterades att Borlänges avtal,
för innevarande avtalsperiod,
är Sveriges bästa beträffande lönebiten.
Fortsättningsvis gavs en redogörelse över
förberedelserna för kommande avtal,
ÖLA 05. (Överenskommelse om Lön …)
Viktiga punkter som tidtabell, beslutsgång,
omvärldsanalys och inriktning behandlades.
Under punkten inriktning (se även LRBladet nr 7 2004, inriktningsdokument)
resonerade Mats utifrån frågeställningen,
”Vad vill vi med ÖLA 05?”
Några av svaren är att LR vill
- få en kort avtalsperiod
- få årliga löneöversyner med angiven
lägstanivå
- förbättra villkoren för äldre lärare
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Efter Mats anförande intogs dryck och
smörgås, mycket gott!
Årsmötesförhandlingarna inleddes med en
tyst minut för vår bortgångna medlem
Ingrid Eriksson.
Anita berättade sedan om det gångna årets
verksamhet och Margareta redogjorde för
det ekonomiska läget.
Såväl revisorer som mötesdeltagare var
nöjda med årets resultat.
Samtliga val följde valberedningens
förslag vilket innebar att Anita Kugg och
Sven-Erik Samuelsson fick förnyat förtroende som kommunombud respektive
biträdande kommunombud.
Förnyat förtroende fick även Owe Olsson
som övergripande huvudskyddsombud,
Annica Gustafsson som jämställdhetsombud och Krister Svensson som
försäkringsinformatör.
Revisorerna Rune Eriksson och Herman
Lindberg omvaldes likaså, precis som
valberedningen bestående av Svante Ek,
Bengt Matsson och Annica Gustafsson.
Avslutningsvis överlämnade Annica en
blomma till Anita som tack för årets arbete.

JULLOV

Åh! Det finns inget som går upp mot att stanna
hemma, om man vill ha det riktigt bra.
Jane Austen

EN GOD JUL OCH
ETT GOTT NYTT ÅR TILLÖNSKAS
ALLA VÅRA MEDLEMMAR!
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