LR-BLADET
LÖNEN KLAR !

nr 5 maj 2004

13-10-03

Lägstlön 19.000 kr/mån
Lärare 1-7 m fl (ex slöjd, idrott,
hemkunskap, lärare i karaktärsämnen vid
gymnasieskolan)

Rent allmänt kan då sägas att det
naturligtvis är läkare som bedömer behovet
av ev. sjukskrivning. Vi utgår i det följande
från att läkaren tycker att ett sjukskrivningsbehov föreligger.
I det läget ska Du välja sjukskrivningen.
Att ”välja bort” den leder inte till något
annat än ekonomiska förluster för Dig.
Är Du sjukskriven får Du både
sjukpenning från Försäkringskassan, som
ersättning för de dagar då Du är
sjukskriven, och ferielön från Din
arbetsgivare. Ferielönen utgörs av under
läsåret före intjänad lön.

Lägstlön 20.000 kr/mån
Lärare 4-9, speciallärare/specialpedagoger,
lärare i allmänna ämnen vid gy-skolan.

Blir man sjuk under andra lov än
sommarlovet är det ren förlust att
sjukskriva sig.

DISTRIKTSMÖTE

KONGRESS

Förhandlingarna rörande löneöversyn
040701 blev klara den 7 maj.
Rektor meddelar och motiverar den nya
lönen som utbetalas i juli.

2004 ÅRS LÖNELÄGE

Löneplacering vid nyrekrytering av
behörig lärare from 2004-08-01.

Årets ordinarie Distriktsmöte genomfördes
i samband med den arbetsrättsfortbildning
som hölls i Falun den 29 april.
Anita Kugg valdes då till ny distriktsordförande efter Bo Albinsson som avböjt
omval.
Efter det att Bo avtackats, blommor och
present med viss läraranknytning,
avslutades mötet med gemensam middag.
Beträffande det fortsatta arbetet betonar
Anita att Distriktet har en viktig funktion
som bollplank för det kommande avtalet.
Hon vill även att Distriktet blir mera
involverat i arbetet med rekryterings- och
lärarutbildningsfrågor.

Inkomna motioner präglades av kommande
avtalsrörelse.
Förutom avtalsrörelsen handlade
motionerna i huvudsak om arbetstid,
arbetsmiljö och lön.
Anita Kugg fick förnyat förtroende som
ledamot av Förbundsstyrelsen för ännu en
mandatperiod.
Grattis!

OHÄLSA

Härlig är jorden. Mer
krävs ej att veta.

Blir Du sjuk under eller före sommarlovet
och en tänkt sjukskrivning skulle sträcka
sig in på sommarlovet?

SOMMARHÄLSNING

Blomdoft och fågellåt
majnatt i bidan.
Grubbel och ont försåt
för vi åt sidan

Nils Ferlin
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