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Almanackan visar tjugondedag jul och
Knut har namnsdag. Granbarren är snart
bortsopade, nyårslöftena glömda och
statistikerna i full färd med att summera år
2003.
På expeditionen arbetar vi med den nya
agendan samtidigt som vi rensar skrivbord
och anslagstavlor.
Innan anteckningarna, från den i Borlänge
genomförda Kvalitetskonferensen, sorteras
in i lämplig pärm får de tjänstgöra som inspiration och tankeställare inför år 2004.
James Mc Cracken, rektor från Canada,
inledde sitt anförande med följande
frågeställningar,
- What has led you to this place today?
- Why are you here?
- Who inspired you?
- How are you doing things?
- Why are you doing things?
Lina Winkler, förbundsordförande i Elevorganisationen, avslutade sitt anförande
med att berätta om vilka egenskaper hon
uppskattar hos lärare,
- Lugn
- Mod
- Ödmjukhet
- Tro
- Tålamod
- Öppenhet
- Kunskap
- Erfarenhet
Med dessa minnesanteckningar från ett år
som flytt önskar vi våra medlemmar god
fortsättning på det år som redan startat.
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LR-EXPEDITIONEN

Expeditionens bemanningstider
är desamma som under hösten.

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 08.45 – 16.00
kl. 10.00 – 16.00
kl. 08.00 – 11.00
kl. 09.00 – 15.30
kl. 08.00 – 14.00

PÅ GÅNG

Arbetsmiljöenkät
Huvudskyddsombuden är i färd med att
sammanställa en enkät rörande arbetsmiljön på våra skolor. Ett antal medlemmar kommer att få besvara frågorna.
Skyddsombudsträff
Måndag 26 januari kl. 16.00 samlas
samtliga skyddsombud i Domnarvsrummet
som ligger intill LR:s expedition.

SAMVERKAN

Vårens Samverkansmöten på enhetsnivå.
Gymnasiet
Tisdag 17/2, onsdag 24/3 och torsdag 22/4.
Borlänge skolområde
Tisdag 2/3, onsdag 7/4 och onsdag 2/6.
Tuna skolområde
Fredag 6/2, måndag 15/3 och tisdag 18/5.
Var med och påverka genom att
kontakta Dina ombud. (ombudsförteckning bifogas detta nummer)

POSITIVA VINKLINGAR

”Glöm inte att sätta på mobiltelefonen
när konferensen är slut.”
Jonas Bromander
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