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LÖNEÖVERSYN 2014
Som tidigare meddelats avslutades årets
löneöversyn den 5 juni. Rektor meddelar
som vanligt ny lön med möjlighet till
förtydligande samtal för de som så önskar.
Den nya lönen, inklusive retroaktiv del
från den 1 april, utbetalas med junilönen.

EN DAG I JUNI
Det är läsårets sista dag för gymnasieeleverna. På gatan nedanför vår expedition
åker studenterna fram och tillbaka.
På vagnen som just drar förbi står:
HUR UTFÖRLIG OCH NYANSERAD ÄR DU
SJÄLV, JAN BJÖRKLUND?

På köksbordet ligger ett fyrsidigt häfte från
Kommunstyrelsens ordförande.
Borlänge en stad i utveckling.
En halv sida ägnas skolan. Rubriken lyder:
Alla elever ska kunna nå sina mål.
Det konstateras att, ”Viktigast för
elevernas resultat är att de möter skickliga
och engagerade lärare.” Vi håller helt med.
Men för att omsätta de här orden till handling krävs en rejäl satsning på lärarnas
löner. Och förutsättningarna finns ju!
Borlängeborna, tillsammans med Orsas
invånare, betalar den näst högsta skatten i
Dalarna. Bara Smedjebackens medborgare
betalar mera.
Smedjebacken satsar också mest på
undervisning, med Orsa på andra plats.

SOMMARSERVICE
Uppstår frågor under sommaren har
medlemsjouren öppet måndag - fredag
kl. 09.00 - 15.00, tfn. 08-613 27 00
E-post: medlemsjour@lr.se
För frågor rörande medlemskap, kontakta
medlemsenheten på tfn 08-613 27 00
Måndag - torsdag kl. 09.00 - 15.00
Fredag kl. 09.00 - 12.00
E-post: medlem@lr.se
Vår kommunförening når du på:
Tfn. 073-044 06 03
E-post: lr@edu.borlange.se
Hemsida: http://mini.nu/borlange_LR

2014-ÅRS LÖNELÄGE
Löneplacering vid nyrekrytering
av behöriga lärare from 2014-04-01
Lägstlön 23 600 kr/mån
Lärare 1-7 m fl (ex. slöjd, idrott,
hemkunskap, lärare i karaktärsämnen vid
gymnasieskolan)
Lägstlön 24 600 kr/mån
Lärare 4-9, speciallärare/specialpedagoger,
lärare i allmänna ämnen vid gy-skolan.

TÄNKVÄRT
Det finns alltid pengar.
Politikerna är valda för att prioritera.
Ingela Gardner Sundström, SKL

Borlänges politiker gör andra prioriteringar.
Av Dalarnas alla kommuner satsar de i särklass minst på undervisning i grundskolan.
Allt enligt Skolverkets statistik.
Med hopp om ett långt utdraget sommarlov!
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