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Distriktsmöte och kongressval
Den 10 oktober var det ett extra distriktsmöte då distrikt Östergötlands representanter till LR:s kongress i maj 20120 slutgiltigt valdes. En nyhet vid årets
kongressval var att man även kunde rösta digitalt. Distriktsombuden fick drygt
tre veckor före mötet ett mejl med en länk som man kunde använda för att genomföra valet online. Tyvärr var den digitala röstningen behäftad med en hel
del tekniska problem: allt från att vissa distriktsombud inte fick något mejl alls
till att det inte gick att logga in eller att man efter inloggning inte kunde hitta
valsedeln. Vid mötet visade det sig emellertid att de allra flesta mötesdeltagarna
redan hade röstat, så den manuella röstningen vid mötet gick fort.
Till ordinarie kongressrepresentanter valdes:
1.
Anette Sundqvist, Motala
2.
Timo Järvinen, Linköping
3.
Niclas Sjöström, Norrköping
4.
Kristina Samuelsson, Norrköping
5.
Malin Bjärnlid, Linköping
6.
Carina Jungmalm, Mjölby

Som suppleanter valdes:
1.
Anders Hellmér, Linköping
2.
Anders Nilsson Kunskapsskolan
3.
Heléne Johansson, Linköping
4.
Kajsa Lidfors, Norrköping
5.
Micke Hjalmarsson, Motala
6.
Christina Svensson, Motala

Motioner
Som framgår av det Medlemsnytt som LR skickade ut den 10 september kan man nu skriva motioner
till kongressen i maj 2020. Möjligheten att skriva motioner är öppen till den
1 november. Alla medlemmar i Lärarnas Riksförbund kan skriva en motion,
liksom en grupp medlemmar, en lokalavdelning, en kommunförening eller ett
distrikt. Genom en motion till kongressen kan man vara med och påverka
vilka frågor förbundet ska driva under de kommande åren.
Medlemmarna uppmanas att läsa LR:s inriktningsdokument, innan man skriver en motion. Genom att läsa inriktningsdokumenten kan man få inspiration
till att skriva motioner, men man kan också se att den fråga, som man kanske
hade tänkt att skriva en motion om, redan har tagits omhand i aktuellt inriktningsdokument. För att kunna läsa inriktningsdokumenten måste man logga
in på hemsidan med BankID. Det finns en länk i Medlemsnytt från den 10
september.
Om man vill skriva en motion ska man använda det motionsverktyg som man
når via LR:s hemsida.
Ordf/Kommunombud: Tim o J ärvinen: timo.jarvinen@lr.se 076 -118 53 87, 013-26 33 87
HSO/Bitr KO: Karin Bäckstedt: linkoping@lr.se 070 -301 55 73, 013-20 73 53 (exp)
Bitr KO: M alin Bjärnlid: linkoping@lr.se 072 -582 86 70, 013-20 78 15 (exp)
Bitr KO/Kassör: Anders Hellmér: linkoping@lr.se. 072 -598 47 55, 013-20 78 15 (exp)
Bitr KO: M ia Allinggård: linkoping@lr.se 070 -577 37 33, 013-20 73 53 (exp)
http://www.lr.se/linkoping
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En möjlig ny organisering av Sveriges lärare
I samma Medlemsnytt där det står om motioner står det
också om förbundets tankar om en möjlig ny organisering
av Sveriges lärare. Förbundsstyrelsen har fastställt ett antal inledande principer för hur en ny organisering skulle
kunna se ut. Exakt vad som kan tänkas komma ut ur detta
är fortfarande oklart, men det handlar i huvudsak om
samarbetet mellan LR och Lärarförbundet.

Internbudget
Den 8 oktober förhandlades budgetarna för de nämnder som Utbildningsförvaltningen servar: Barnoch Ungdomsnämnden, Bildningsnämnden och Arbetsmarknadsnämnden. Störst fokus var det på
Barn- och Ungdomsnämndens budget, eftersom det är i den de största neddragningarna finns. Där
föreslås en sänkning av grundersättningen inom grundskolan med 0,8 %, vilket innebär 11.1 miljoner
kr, samt en sänkning av grundersättningen till fritidshem på 2 %, vilket innebär 5,4 miljoner. LR yrkade att arbetsgivaren inte skulle genomföra dessa sänkningar, men vårt yrkande avslogs. Arbetsgivaren tillmötesgick dock vårt följdyrkande om att presentera vilka konsekvenser neddragningarna
kommer att få på skolorna och att genomföra en riskbedömning. I Bildningsnämndens budget föreslås inga motsvarande sänkningar av programersättningarna.
I samband med budgetförhandlingen togs också nämndernas Personal
och Kompetensförsörjningsplaner samt Lokalförsörjningsplaner upp.
I Personal och Kompetensförsörjningsplanerna beskrivs arbetsgivarens strävanden att kartlägga vilka av lärarnas arbetsuppgifter som
kan utföras av andra. Det här är något som vi välkomnar och rätt genomfört skulle det kunna få ned lärarnas arbetsbelastning till en rimlig nivå, samtidigt som det skulle ge ökad kvalitet i undervisningen,
genom att lärare ges mer tid till förberedelser och efterarbete. Tyvärr
finns risken att syftet med att lyfta av lärare arbetsuppgifter är att frigöra tid så att lärarna kan undervisa mer, vilket också framgår av
skrivningar i planerna. Ingen tanke på ökad kvalitet eller förbättrad
arbetsmiljö längre. I den protokollsanteckning vi har lämnat vänder
vi oss kraftfullt mot det här synsättet.

I Bildningsnämndens lokalförsörjningsplan står åter att vuxenutbildningen ska omlokaliseras från
Birgittaskolan. Något förslag på vart presenteras inte heller den här gången. Frågan börjar bli alltmer
pressande inte minst mot bakgrund av att Birgittaskolans ungdomsgymnasium från höstterminen
2020 ska utökas med två nya program och att man redan nu kan se en brist på lokaler. Det här är
också en fråga som vi tar upp i vår protokollsanteckning.

Inbjudan till middag med lärarstudenter
Lärarnas Riksförbunds studerandeförening i Linköping vill bjuda in yrkesverksamma lärare till middag med lärarstudenter:
Datum: 28 november
Tid: 18.00
Plats: Scandic Linköping Väst
Sista anmälningsdag: 21 november
Vid intresse kontakta:
Paulina Karlsson: pauka480@student.liu.se

