LR-BLADET
PENGAR

Borlänge kommun måste spara stora
pengar de kommande åren, står att läsa i
lokalpressen.
Detta kan också uttryckas på följande vis,
storfamiljen Borlänge kommun måste,
precis som vilken annan familj som helst,
anpassa utgifterna efter inkomsterna.
Hur ska då inkomsterna användas?
Ska pengarna gå till, i första hand, vården,
skolan och omsorgen eller är dessa tre
livsviktiga ord bara en slogan som används
i valtider?
Vi som arbetar inom skolans värld ser
dagligen behoven men inte alltid pengarna.

HUVUDSKYDDSOMBUD

Nytt huvudskyddsombud inom Borlänge
skolområde är Mona Lindberg.
Lars-Åke Nilsson finns kvar som huvudskyddsombud inom Tuna skolområde.
Owe Olsson har precis som tidigare det
övergripande ansvaret för
skyddsorganisationen inom SACOförbunden i Borlänge.
Tveka aldrig att, vid behov, kontakta våra
skyddsombud och huvudskyddsombud.

LR-EXPEDITIONEN

Expeditionens bemanningstider:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 08.45 – 16.00
kl. 10.00 – 16.00
kl. 08.00 – 11.00
kl. 09.00 – 15.30
kl. 08.00 – 14.00

nr 7 oktober 2003

13-10-03

KONGRESS

Snart är det dags för Kongress 2004.
Några viktiga datum redan detta år:
1 november, senaste datum för att lämna
motioner till kongressen.
15 november, distriktsombuden samlas till
extra distriktsmöte för att utse
kongressledamöter.

ÅRSMÖTE

Boka redan nu in måndag kväll
den17 november för årsmöte i
Kommunföreningen.
Per Wadman, 1:e vice ordförande i LR
gästar då oss. Han kommer att tala om
gymnasiekommitténs förslag rörande ny
gymnasieskola samt även beröra skollagskommitténs arbete.

KVALITET

Tisdagen den 18 och onsdagen den 19 nov.
pågår en intressant konferens i Borlänge,
Kvalitet i klassrum och skola.
Konferensen skall, bland mycket annat, ge
deltagarna motiv, inspiration och
kompetens för att utveckla den egna
verksamheten.
Du är väl anmäld?
Om inte, tala med Ditt lokalombud
alternativt gå in på LR:s hemsida
www.lr.se samt kontakta även Din
skolledning.

TÄNKVÄRT

Allt som är bra
skrivs på språk man begriper.
Lars Forssell

LR-BLADET är ett informationsblad för Borlänge kommunförening.
Tel. 74833 Fax. 74950
Ansvarig utgivare: A. Kugg e-post: anita.kugg@edu.borlange.se
Redaktör: S-E Samuelsson e-post: 024360117@telia.com
Kom gärna med synpunkter på och information till LR-Bladet.

