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MINISTERBESÖK

KONGRESS 2016

Utbildningsminister Gustav Fridolin reser
land och rike runt och träffar skolfolk och
politiker för att berätta om regeringens
skolsatsningar. För Dalarnas del var denna
träff förlagd till Falun.
Inför besöket publicerade lokaltidningarna
en debattartikel av utbildningsministern.
I inledningen sägs,

Det är dags att nominera kongressledamöter inför nästa års kongress.
Tiden fram till den 15 juni kan enskilda
medlemmar, lokalavdelningar och
kommunföreningar göra nomineringar.
Läs mera, samt gör din nominering, på
hemsidan. Leta upp ”Kongress 2016” via
bokstavsmenyn som finns längst ner på
startsidan.
Utnyttja möjligheten att vara med och
påverka vem som ska föra din talan vid
förbundets högsta beslutande organ!

För att verkligen göra förändring för
elever och lärare i Sveriges skolor krävs
samarbete mellan stat och kommun.
Därför träffas vi idag för att diskutera hur
regeringens investeringar kan bindas
samman med kommunernas investeringar
och göra bästa möjliga skillnad för skolans
medarbetare.
118 MILJONER MER
Borlänge satsar under nästa år 118
miljoner mer på skolan än i år enligt
budgetförslaget. Lärarnas Riksförbund
gläds självklart över denna satsning.
Men vi får inte glömma att en del/flera
delar av pengarna behövs för att eleverna
blir fler.
Desto viktigare att varje återstående krona
används på rätt sätt för att pengarna ska få
önskad effekt. Eller för att använda
utbildningsministerns ord, ”göra bästa
möjliga skillnad för skolans medarbetare”.
Används pengarna fel kan samma sak
inträffa här som när Norge införde
läxhjälp. Satsade pengar resulterade i
ökade skillnader mellan elever med olika
social bakgrund.
(Läs GODA TANKAR,

LÖNEÖVERSYN 2015
Löneöversyn 2015 pågår enligt den
överenskomna tidplanen vilket innebär:
– Slutförhandling den 1-3 juni
– Ny lön meddelas den anställde senast den
8 juni med möjlighet till förtydligande
samtal.
– Ny lön utbetalas med junilönen.

NY CHEF
Bildningssektorn får den 1 juni en ny
sektorschef. Han heter Lars Walter och
kommer närmast från Sandviken.
Vi hälsar Lars välkommen och önskar
honom lycka till i det nya arbetet.

PENSION
En ny pensionspolicy är beslutad. Den
kommer inom kort att presenteras på
Insidan för alla medarbetare.

VÅR
Glöm inte att stanna upp och lukta …
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