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SOMMARLOV

Sommarlovet närmar sig.
Snart är det dags för några veckors
välbehövlig vila för lärare och elever.
Men alla ser det inte på det viset.
Ordet lov, särskilt sommarlov, väcker
starka känslor. Borlänge Tidning har idag,
den 10 juni, ägnat ledarsidan åt sommarlovet. Nätupplagans rubrik lyder:
”KORTA NED DET EVIGHETSLÅNGA
SOMMARLOVET”

Texten fortsätter i samma anda.
Sommarlovet beskrivs omväxlande som
evighetslångt, milslångt och oändligt.
Dessutom påpekas att barnen även har
”jullov, påsklov, sportlov och höstlov,
samt ett par studiedagar. Det blir ungefär
16 veckors semester - en tredjedel av året.”
Åsikter utan insikter är tyvärr alltför
vanliga. Ledarskribenten förstår
uppenbarligen inte dagens skola och
definitivt inte begreppen evighet, mil och
oändligt.

FACKLIG FLYTT

Samtliga fackförbund har lämnat lokalerna
i Stadshuset och flyttat till Tunabyggens
tidigare lokaler på Vasagatan 27.
Det är lätt att hitta hit då lokalerna har
ett centralt läge vid korsningen
Vasagatan/Hagavägen. På husets fasad
visas omväxlande tid och temperatur.
Titta gärna in och se hur vi har det!

För frågor rörande medlemskap, kontakta
medlemsenheten på tfn 08-613 27 27
Måndag - torsdag kl. 09.00 - 15.00
Fredag kl. 09.00 - 12.00
E-post: medlem@lr.se
Vår kommunförening når Du under
sommaren på: tfn 073-044 06 03
E-post: lr@edu.borlange.se
Du kan även besöka vår hemsida som nu
har midsommarstången på plats.
http://www.lr.se/foreningaramnesforum/ko
mmunforeningar/borlange.4.12dcace21269
3f1e874800076471.html

2013-ÅRS LÖNELÄGE

Löneplacering vid nyrekrytering
av behöriga lärare from 2013-04-01
Lägstlön 23 000 kr/mån
Lärare 1-7 m fl (ex. slöjd, idrott, hemkunskap, lärare i
karaktärsämnen vid gymnasieskolan)
Lägstlön 24 000 kr/mån
Lärare 4-9, speciallärare/specialpedagoger, lärare i
allmänna ämnen vid gy-skolan.

SOMMARHÄLSNING

”… i detta tänker jag på alla de lärare som
gör en ovärderlig insats dag efter dag – och
mest får höra klagande på skolan. De är
också värda ett stort tack för att de ser
barnen och får dem att växa i kunskap och
mognad. Här kommer det: Tack!”
Thomas Österberg, redaktionschef Dagen

SOMMARSERVICE

Uppstår frågor under sommaren har
medlemsjouren öppet måndag - fredag
kl. 09.00 - 15.00, tfn. 0771-613 613
E-post: medlemsjour@lr.se
Redaktör: Sven-Erik Samuelsson
Kom gärna med synpunkter på och information till Medlemsbladet.
Telefon: 0243-748 33
e-post: lr@edu.borlange.se

