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NOSTALGI

”Aldrig mer kommer bandet i rullbandspelaren att trassla sig för stressade
adjunkter.”
Så löd den nostalgiska bildtexten i Skolvärldens reportage om läromedel vars tid
är ute. Rullbandspelarna må ha försvunnit
men stressade lärare finns det fortfarande
gott om. Allt för många är ständigt trötta,
har svårt att sova och känner sig ofta nedstämda.
I medarbetarsamtal, i lönesamtal, inför
tjänstefördelning, vid ekonomidiskussioner
etc. är det därför mycket viktigt att Du
berättar hur Du mår. Hur ska det annars
kunna bli någon förändring till det bättre?
Det är lätt för en skolledning att tro att allt
är frid och fröjd när det är tyst, hälsan tiger
som bekant still.
För övrigt rekommenderas, i tider av
Valborg, följande recept för ökad
livskvalitet:
Släpp varje tanke på skolanknuten
verksamhet .
Gå ut i naturen och lukta på
vårblommorna.
Tänk tillbaka, tillbaka,
då tiden var inne och inte ute,
då vitsipporna var absolut vita och Du
viftade med mössan, likaledes helt vit, och
sprang Carolinabacken ner,
då Upsalanatten avslutades under festliga
former på V-Dala.
Det var definitivt hälsosammare förr!
VALBORG!

PÅ GÅNG

Regional arbetsrättsfortbildning den 29/4
för lokalombud, skyddsombud och 1- 7
ombud.
Löneöversyn 2003 är på gång.

DISTRIKTSMÖTE

Lördag 29 mars hölls årets Distriktsmöte
på hotell Gustaf Wasa.
Mötet inleddes med att LR:s andre vice
ordförande Sonja Åström talade om
aktuella fackliga frågor. En aktuell fråga är
de äldre lärarnas situation.
Som åskådningsexempel anförde hon sin
egen skola där de äldre lärarna fått 10 %
nedsättning på undervisningstiden.
Hon redogjorde även för skollagskommitténs och gymnasiekommitténs
arbete samt förändringarna i vuxenutbildningen.
Efter Sonjas anförande vidtog
årsmötesförhandlingar under ledning av
distriktsordförande Bo Albinsson.
Mötet avslutades sedan med gemensam
lunch.

BEHOV

Lärare är ofta lyhörda för
andra människors behov,
men lomhörda för sina egna.
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