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NYHETER

LÖN

”Det är mycket nu” påstod Stefan Sauk i
TV-programmet Lorry. Det är helt säkert
många lärare som i dagsläget instämmer i
påståendet. På LRs hemsida finns därför
rubriken, Skola i förändring.

Ingångslönerna har höjts och följande
gäller numera:
– Löneplacering vid nyrekrytering
av behöriga lärare from 2011-04-01

Där hittar Du uppgifter om lärarlegitimation, den nya gymnasieskolan, den nya
lärarutbildningen, grundskolans nya läroplan med kursplaner samt ny betygsskala.

ÅRSMÖTEN
Det är högsäsong för årsmöten i många
föreningar. För Lärarnas Riksförbund
gäller följande tidsschema:
Vi startar med årsmöten i Lokalavdelningarna under mars och april.
Sen följer Kommunföreningens årsmöte
som i år hålls tisdag den 3 maj kl.18.00
Ett medlemsseminarium rörande det
högaktuella ämnet lärarlegitimation inleder
kvällen. Efter förtäring fortsätter vi med
årsmötesförhandlingar. Närmare upplysningar ges i kallelsen.
Vanligtvis infaller även Distriktsmötet
under våren men då 2012 är kongressår har
vi valt att förlägga årsmötet till i höst.
Vi slipper då utlysa ett extra Distriktsmöte
för att välja kongressledamöter.

Lägstlön 21 500 kr/mån
Lärare 1-7 m fl (ex. slöjd, idrott, hemkunskap, lärare i
karaktärsämnen vid gymnasieskolan)
Lägstlön 22 500 kr/mån
Lärare 4-9, speciallärare/specialpedagoger, lärare i
allmänna ämnen vid gy-skolan.

För övrigt pågår löneöversyn 2011 och
lönesamtalen bör vara genomförda i mitten
av maj. Om allt går enligt planerna
kommer den nya lönen, inklusive
retroaktiv del, att utbetalas på junilönen.
Det kan i sammanhanget vara på sin plats
att citera Metta Fjelkners avslutningsord i
den debattartikel gällande lön som nyligen
var införd på DN Debatt.
”En sak är säker. Vill man åstadkomma
ökat förtroende mellan lärare och
kommuner måste förbättrade resultat synas
i lönekuvertet. Kommunerna måste sluta
blåsa lärarna.”

ÅRETS BILD

Fram till den 31 maj har alla medlemmar
möjlighet att nominera kandidater inför
detta val. På medlemssidorna i senaste
numret av Skolvärlden finns en utförlig
beskrivning av hur nomineringsprocessen
går till.
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