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ÅR 2004

I det antika Grekland var en olympiad
tiden mellan två olympiska spel, dvs. 4 år.
Hos oss inom LR är en olympiad tiden
mellan två kongresser.
I Stockholm fortskrider för närvarande
förberedelserna för LRs Kongress 2004
precis som förberedelserna fortskrider i
Aten för de olympiska spelen 2004.
Mycken motion kommer att utövas i Aten.
I Stockholm kommer också mycket att
handla om motion, då i form av de
motioner som lämnats till årets kongress.
Många motioner tar upp avtalet då de anser
att avtalsperioderna för de två senaste
avtalen varit för långa.

LÖNEFÖRHANDLINGAR

Precis som förberedelserna för OS och
Kongress fortskrider, fortskrider även löneförhandlingarna enligt den uppgjorda
färdplanen.
Rektorerna har under v.17 lämnat sina bud.
Beträffande nuvarande lönesystem har LRs
ordf. Metta Fjelkner inför den stundande
Kongressen uttryckt sig på följande vis:
”Jag är övertygad om att ett individuellt
lönesystem gagnar medlemmarna bäst.
Dock måste lokala parter lära sig hantera
systemet med individuell lönesättning. Det
är oacceptabelt att vi får rapporter som
visar på bristfälliga lönekriterier och
uteblivna lönesamtal. Dessa är en
förutsättning för ett fungerande
lönesystem”.

AKTUELLT

* Arbetsrättsfortbildning och Distriktsmöte
Tid: torsdag 29 april kl. 09.30
Plats: Scandic Hotel Lugnet, Falun

SKOLVERKET

Skolverket har under en tid besökt
skolorna i vår kommun.
Den centrala skolutvecklingsgruppen har
nu också träffat representanter från
Skolverket och diskuterat frågor runt
verkets inspektion.

SAMVERKAN

Samverkansavtalet ses nu över inför en
kommande uppdatering.
Diskussioner pågår även om att inrätta en
central Samverkansgrupp på kommunnivå.

BEHÖRIGHET

Måndag 19 april hölls en presskonferens
rörande andelen obehöriga lärare i skolan.
I Borlänge är 13.2 % av de tillsvidareanställda manliga lärarna obehöriga.
Motsvarande siffra för kvinnliga lärare är
4.7 %.
Gå in på www.lr.se och läs hela rapporten.
Beträffande begreppet ”behörig” har Metta
Fjelkner uttryckt sig på följande vis,
- Antingen är man lärare eller också är man
inte lärare. Det finns inga obehöriga lärare,
lika lite som det finns obehöriga lokförare.

HOPPET

Att hoppa långt är stort
Att hoppa längst är större
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