LR-BLADET
FLYDDA TIDER

I det allra första numret av LR-BLADET från
mars 2000 stod följande att läsa,
”Fredag 31 mars löper avtal 2000 ut.
I röda rubriker talas det om en kommande
avtalsbomb och ekonomisk härdsmälta.
LR:s ordförande Tomas Johansson lugnar
dock medlemmarna i senaste numret av
Skolvärlden. Han skriver att lärarfacken,
den här gången, kräver tydlighet och
klarhet i avtalsskrivningen i det kommande
avtalet.”
Vi vet hur det gick. Förslaget röstades ner
och LR:s ledning tvingades att avgå.
I oktober tillsattes medlare och den 21/12
2000 undertecknades så till sist ett nytt
avtal gällande 2000-04-01 till 2005-03-31.
Snart är vi framme vid sista mars 2005,
hur gick det med tydlighet och klarhet?
Lön: garanterat lägst 20 % på riksnivå.
20 % har uppnåtts på riksnivån, Borlänges
lokala avtal gav 22,1 % .
Arbetsbelastning: en märkbart minskad
arbetsbelastning för samtliga medlemmar under avtalsperioden.
Få om någon har väl märkt av denna målsättning. Kommunernas försämrade
ekonomi har i kombination med uskens
avskaffande och delningstalets hädanfärd
snarast gett en märkbart ökad arbetsbelastning samt flera elever i klassrummet.
Om de tre verksamhets- eller
begränsningsperioderna som infördes för
att få en minskad och jämnare arbetsbelastning säger vår egen utvärdering,
”Verksamhetsperioderna har inte vad vi
kunnat iaktta någonstans fungerat som ett
verksamt planeringsinstrument för att
minska arbetsbelastningen.”
Lokala avtal: skall slutas i varje
kommun.
Har slutits i de flesta kommuner,
men det har varit svårt att nå ut i
verksamheten/verkligheten.
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KOMMANDE TIDER

Det nya avtalet är tänkt att säkra och
vidareutveckla det som trots allt
åstadkommits samt leda till resultat där
partsarbetet inte fungerat som avsetts.
För detta ändamål har ett s.k.
Inriktningsdokument tagits fram i lärarorganisationernas Samverkansråd.
Programmet har nu presenterats på
avtalskonferenser runt om i landet.
Den 24 september hölls en sådan konferens
i Borlänge under Metta Fjelkners ledning.
Även LR:s förhandlingschef
Mats Einerfors samt delar av
Förbundsstyrelsen deltog.
Inriktningsdokumentets sex punkter är
- Lönebildning
- Verksamhetsfrågor
- Arbetstidsfrågan
- Erfarna lärare
- Yrkesutveckling
- Avtalsperiod
Mats Einerfors uppmanade oss att i
föreningarna diskutera och kommentera
inriktningen.
Gå in på www.lr.se och läs dokumentet.
Där kan Du också maila till LR:s
kanslichef Lars Hallenberg då hans adress
finns i direkt anslutning till texten.

PÅMINNELSER

GLOSO
Dag 1: måndag 25 oktober
för nya lokal- och skyddsombud.
Årsmöte i kommunföreningen
Måndag 15 november, kallelse kommer.

ORD PÅ VÄGEN

”Ingenting kommer av en slump.
Vi frambringar vad som än kommer.
Är vi otillfredställda med resultaten….
då gäller det att ändra orsakerna.”
RALPH WALDO TRINE
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