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Nuvarande läraravtal sjunger på sista
versen.
När avtalet skrevs under fanns en förhoppning om att fler verser skulle locka till
sång. Dessvärre har verserna 1-6 som
handlar om elevinflytande, arbetets
organisation, arbetstid, arbetsmiljö,
kompetensutveckling samt introduktion av
nyanställda inte direkt inspirerat till några
jubelkantater. Däremot har sista versen,
den som handlar om lön, gjort en och
annan glad. Särskilt de tre sista stroferna,
4,7 procent 2002
4,7 procent 2003
4,7 procent 2004
har framkallat glatt nynnande.
Vad händer då härnäst?
Närmast sker sammanställning och analys
av de utvärderingar som företagits i tjugo
kommuner. Syftet med dessa så kallade
djupstudier är att få en bild av hur
nuvarande avtal fungerar och på så vis ha
ett bra underlag inför kommande avtalsförhandlingar.
Eftersom Borlänge varit en av dessa
kommuner kommer vi självklart att
noggrant studera hur lärarna här uppfattar
avtalet, både i teori och praktik.

LÖNEFÖRHANDLINGAR

Som redan framgått ska i år 4,7 %
fördelas för sista gången under denna
avtalsperiod.
Två inledande överläggningar har hållits
med arbetsgivarsidan. En preliminär
tidplan har upprättats för det fortsatta
arbetet. Målsättningen är att förhandlingarna ska vara klara i så god tid att
rektor före sommarlovet hinner meddela
och motivera den nya lönen.
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FÖRSÄKRINGSINFORMATION

I tider av allmän osäkerhet är det viktigt att
se över sin försäkringar. Läs vad vår egen
försäkringsinformatör Krister Svensson
skriver:
”Det finns inga dumma frågor.
Att vara försäkringsinformatör är ett
fackligt förtroendeuppdrag jag fått av
kommunföreningen. Min funktion är att
hjälpa er att få tillgång till den information
om de försäkringar som ni har rätt till
genom lag och avtal. En viktig del i
uppdraget är att även hjälpa till praktiskt
vid enskilda försäkringsärenden.
Uppdraget betyder inte att jag ska vara
expert på försäkringar men jag har fått
utbildning i lagstadgade och
kollektivavtalade försäkringar. Det gör att
jag kan vara ett stöd för er i
försäkringsfrågor och jag vet var vi kan
vända oss för att skaffa mer information.
Tveka inte inför att ta kontaktdet finns inga dumma frågor.”
Med vänlig hälsning
Krister Svensson, Dahlandergymn. i Säter.
Telefon till mitt arbetsrum 0225-55416
E-post: krister.svensson@skola.sater.se

PÅMINNELSE

Till Dig som fått LR:s arbetsmiljöenkät.
Fyll i den snarast och lämna den till Ditt
skyddsombud. Skyddsombudet sänder den
vidare till LR-expeditionen

PRINCIPSAK

När någon säger att det inte gäller
pengarna utan principen
gäller det alltid pengarna.
Frank McKinney Hubbard
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