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FÅR JAG LOV?

BESPARINGAR

November månads medlemsblad utkommer sent, först den sista november.
Karl XII: s dödsdag.

Tidningarna berättar om nya förutsättningar med lägre skatteinkomster.
Kommande år väntar därför stora besparingar i Borlänge. Ett omfattande sparprogram ska nu påbörjas. Programmet är döpt
till 3f: förändring, följsamhet och framtid.

Är också sommarlovet på väg att lämna in?
I tidningen Dagens Samhälle* finns en
debattartikel med rubriken, AVSKAFFA
SOMMARLOVET.
Bakom artikeln står bl a Stig Henriksson,
kommunalråd i Fagersta.
Den första meningen i debattartikeln lyder:
”Det långa sommarlovet ter sig alltmer
som en förlegad kvarleva från
bondesamhällets svunna dagar.”
Vilka fler förlegade kvarlevor finns inom
skolans värld. Jullov, påsklov, sportlov?
En ny avtalsrörelse stundar, vad vänta där?
*Dagens Samhälle ägs av SKL.

KONGRESS 2012
Tyck till inför kongressen!
Fram till midnatt den 19 december 2011
är det möjligt att nominera lämpliga
kandidater till de olika förtroendeposterna.
Använd formuläret på www.lr.se

JULSKYLTNING
På vår hemsida är den traditionsenliga
julkransen på plats och i den uppdaterade
broschyren finns nu en nytagen bild på
skyddsombuden.

På Insidan kan vi läsa att ”Programmet ska
ta initiativ till nödvändiga förändringar
som leder till en ekonomi i balans. Det ska
bidra till en kultur av följsamhet för ett
långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande för
att på det viset skapa goda förutsättningar
för kommunens framtid när det gäller vår
möjlighet till utveckling.”
Det bästa sättet att skapa goda förutsättningar för framtiden är att satsa på skolan.
Det leder till utveckling av vår kommun.
Våra politiker måste nu prioritera och fatta
kloka beslut. Beslut som gör skillnad utan
att göra skillnad på.
Tidigare i höst har vi brevledes informerat
samtliga ledamöter i kommunfullmäktige
hur vi ser på skolan och lärarnas villkor.

AKTUELLT
Styrelsemöte i Kommunföreningen
Den 19 december kl. 17.00

FRAMTIDEN
Barnen är framtiden.
Biskop Thomas Söderberg
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