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Nya lönekriterier
Sedan maj månad gäller nya lönekriterier för
lärare i Jönköpings kommun. Kriterierna gäller
retroaktivt från 1 januari i år och fokuserar
mycket mera på lärarnas kärnuppdrag,
undervisningen, jämfört med tidigare. Tanken
är också att rektorerna ska gå igenom dessa
grundligt med sina medarbetare innan
bedömningssamtalen startar under novemberfebruari. Det är också bra om varje
medarbetare inför bedömningssamtalet gör en
självskattning hur man ligger till i förhållande
till lönekriterierna. Sedan är det tänkt att
rektorn ska göra samma sak och detta ska
sedan ligga till grund för bedömningssamtalet.
Lönekriterierna finns på Kompassen. När det
gäller utfallet i kommande lönerörelse så är
inga siffror klara ännu.

Vrigstad-dagarna
Den 21-22 oktober går Vrigstad-dagarna
traditionsenligt av stapeln. Under dessa dagar
ska ombud väljas till kongressen, som är LR:s
högsta beslutande organ. Det som är viktigt då
är att lokalföreningarna antingen skickar sina
distriktsmötesdelegater för att rösta, eller så går

det att poströsta precis som tidigare år. Det går
också för lokalföreningar och enskilda
medlemmar att skicka in motioner till
kongressen. Sista datum för detta är 1
november. Mer information om detta finns på
LR:s hemsida. Programmet för Vrigstaddagarna är ännu inte fastställt utan mer
information om detta kommer inom kort.

Kategorimöten
Den 23 september är det ett kategorimöte för
gymnasieskolan. Den 30 september är det ett
kategorimöte för fristående skolor och den 7
oktober är det ett kategorimöte för studie- och
yrkesvägledare. Samtliga av dessa möten
börjar kl. 17.30 på vårt kansli på
Tändsticksområdet. Viktigt att tänka på är att
alla ombud är välkomna till dessa möten inte
bara ombud för respektive kategori.

Kommande datum
13/10

Styrelsemöte Idas skola

11/11 Medlemsmöte (plats och program
meddelas senare).
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