Linköping december 2014

Lärarlegitimation
LR ser legitimationsreformen som en viktig
åtgärd, att höja läraryrkets status.
De flesta nya reformer kantas av
diverse svårigheter, så även legitimationen.
Skolverket har uttalat att man har haft otydliga rekommendationer vad som ska ligga
till grund för beslut. Skolverket har inte
heller haft hjälp av enskildas betyg eftersom dessa många gånger varit otydliga och
ofullständiga. Av den anledningen har man
periodvis inte hunnit hantera alla ansökningar och väntetiden för beslut har varit
lång.
Senaste nytt i frågan har regelbundet funnits uppdaterat på www.skolverket.se

Kommunföreningskvällen

En kväll i november bjöd LR Linköping in
alla medlemmar till en välbesökt och uppskattad kväll på Scandic(Frimis). Alla
bjöds på en härlig, mäktig tacobuffé.
Huvudattraktionen var förstås vår
förbundsordförande Bo Jansson, som utan
manus, höll ett uppskattat
anförande. Han pratade om LR:s
betydelse i stort och smått och han uppmanade alla att lita på att LR
verkligen försöka göra sitt yttersta vad gäller att höja läraryrkets status,
lönerna och inte minst att minska
arbetsbelastningen. Han sade sig vara imponerad av Linköpings arbete.
Vi hade också en hemlig gäst, Jonny WretNu går vi in i en ny fas. 2015-06-30 gäller man lokal-och skyddsombud på Nya
att alla tillsvidareanställda lärare ska ha
Rydskolan. Jonny berättade och visade billegitimation.
der från sitt fantastiska arbete med Globen.
LR Linköping rekommenderar därför alla Globen är ett
medlemmar att till detta datum har ansökt internationellt arbete med barn upp till 18
om legitimation. Det åligger
år, som är delvis finansierat av SIDA. Man
varje lärare att ombesörja detta.
arbetar främst med att
I dagarna uppmanar dessutom arbetsgiva- informera alla barn och ungdomar om FN:s
ren alla att snarast skicka in sina handling- barnkonvention. Varje år röstar medlemsar.
skolorna fram en person som man tycker
har bidragit till att alla ska få större förståelse för dessa frågor. 2014 röstade man
God Jul och Gott Nytt År fram Malala, som fick mottaga priset av
drottning Silvia.
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vara ytterst beklagligt att arbetsgivaren
Den 3 december inbjöd kommunförening- inte direkt kallade de lärarfackliga
en LR:s förstelärare till en första nätverks- organisationerna till överläggning i denna
fråga och vi ser mycket allvarligt på
träff på Frimis.
Olof Lundborg, som arbetar med karriär- hanteringen!,
tjänster för LR på central nivå, var gäst
och huvudtalare, och det blev en kväll med Vikariehanteringen
givande diskussioner, såväl under Olofs
Vikariesituationen har under hösten på de
presentation som under den efterföljande allra flesta skolor varit katastrofal!
italienska buffén.
När förkylningsperioderna nu avlöser
Vi planerar att fortsätta med dessa träffar varandra har läget, om möjligt, förvärrats
och vi bestämde under kvällen att i vår
sedan vårterminen. Många lärare väljer att
försöka träffas under april månad.
gå till arbetet, trots att man egentligen borde stannat hemma, eftersom man inte vill
Att man som lärare ska kunna göra karriär försätta sina kollegor i en ohållbar
inom sitt yrke, utan att behöva välja skol- situation. Detta är naturligtvis inte accepledarbanan, är, och har under många år va- tabelt!
rit, en mycket viktig fråga för LR, och
Vi i LR har tagit upp frågan med såväl
förbundet har också på olika sätt arbetet
politiker som med utbildningsför detta.
förvaltningens tjänstemän och alla är
När nu Linköpings kommun, glädjande
överens om att läget är akut!
nog, ansökt om statliga medel för att kun- Olika skolor och enheter hanterar situationa inrätta samtliga de 186 förstelärarnen ”så gott man kan” och lokala lösningtjänster man i dagsläget har haft möjlighet ar är det som gäller idag. Vissa skolor anliatt tillsätta, ser vi i LR det därför som
tar pensionerade kollegor som vikarier,
mycket anmärkningsvärt, att utbildnings- andra har valt att lägga in vikarietimmar i
förvaltningen valt, att ensidigt, och utan
tjänsterna. LR anser att grundbemanninginitial diskussion med lärarfacken,
en måste utökas på varje skola för att kunförändra villkoren för de förstelärare vars na hantera problemet! Kommunen har betjänster utlystes inför vårterminen 2014.
ställt en genomlysande utredning av den
Eftersom det är angeläget att denna, för
centrala vikariehanteringen. Denna har geoss lärare, så viktiga reform, hanteras
nomförts av Bengt Rohdin och den skriftkorrekt för att få den genomslagskraft och liga rapporten beräknas vara färdig innan
den acceptans den förtjänar, anser LR det årsskiftet.
Utifrån vad denna utredning visar, kommer sedan förslag att läggas, om hur vikariehanteringen ska hanteras och organiseras på ett bättre sätt än vad som sker
idag.
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