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TANKAR I JULETID

I juletid bör alla tankar vara extra goda.
Men tanken var god! Så säger vi ju ofta
även i vardagslag, men då närmast som
ursäkt för ett misslyckande.
”Stäng mentalsjukhusen och släpp ut alla
sjuka människor.”
”Öppna gymnasieskolan och släpp in alla
underkända elever.”
Resultaten förskräcker, men tanken var
god!
Goda tankar utan eftertanke skapar sällan
goda resultat.
Som lärare är det därför oerhört viktigt att
vi varje dag tar oss tid till en stunds
eftertanke, för som lärare påverkar vi ju,
via våra elever, evigheten.

DISTRIKTSMÖTE

Lördag 15 november samlades lokalombud
och valda distriktsombud till extra
Distriktsmöte för att utse ledamöter till
LR:s Kongress 2004.
Anita Kugg valdes att, som en av fyra ledamöter från distriktet, delta i nästa års
kongress. Distriktet nominerade även Anita
till ordinarie ledamot i Förbundsstyrelsen.
Vi önskar henne, och de övriga som
valdes, lycka till i arbetet med att förnya
och förbättra vår organisation.

ÅRSMÖTE

Måndag 17 november samlades runt 50
medlemmar i Lärcentrums lokaler vid Jussi
Björlings torg för att lyssna till LR:s förste
vice ordförande Per Wadman samt för att
delta i efterföljande årsmötesförhandlingar.
Per berättade om Skollagskommitténs
arbete och tog upp ämnen som yrkesetik,
auktorisation, betygssättning mm.
Även Gymnasiekommitténs arbete
avhandlades. Han betonade där att om

Kommitténs förslag genomförs kommer
skolan att bli mycket dyrare. Extra resurser
krävs för att de som ej klarat kärnämnena
på grundskolan ska kunna hänga med.
Mot slutet av anförandet berördes
avtalsrörelsen.
Han berömde i sammanhanget vårt
nuvarande lokala löneavtal som han
kallade det bästa i Sverige.
Orosmolnen inför nästa avtalsperiod är
dock många, tex. kommunernas svaga
ekonomi och andra gruppers lönekrav.
Efter Pers anförande vidtog årsmötet som
inleddes med en tyst minut för vår
bortgångna medlem Birgitta Germunder.
Anita redogjorde därefter för det gångna
årets verksamhet och Margareta för det
ekonomiska utfallet. Revisorerna och
mötesdeltagarna var nöjda och gav
styrelsen ansvarsfrihet.
Beträffande de olika valen följdes valberedningens förslag och Anita Kugg
omvaldes som Kommunombud med
Sven-Erik Samuelsson som bitr. KO.
Även övriga val följde valberedningens
förslag.
Styrelsen fick ytterligare en medlem då
Annica Gustafsson, jämställdhetsombud,
valdes in.
Annica överlämnade avslutningsvis en
blomma till Anita som tack för det stora
arbete hon lägger ner i föreningen.

EFTERTANKE

Vi måste ge oss tid att begrunda
det som sker omkring oss,
reflektera över det, gömma det i
vårt hjärta.
Caroline Krook
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