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Kom ihåg 
-	ATT	ANMA' LA	DIG	PA- 	FSL’S	
HEMSIDA	OM	DU	HAR	BYTT	

ARBETSPLATS	

-	ATT	ANMA' LA	DIG	TILL	
MEDLEMSUTFLYKTEN	TILL	
BOMARSUND	(24.9)		SENAST	

DEN	20.9			

TIPS FRÅN 
HUVUDFÖRTROENDEMAN

KONTROLLERA NOGGRANT 
DIN LÄRARBLANKETT OCH 

FRÅGA REKTORN ELLER OSS 
OM NÅGOT ÄR OKLART

WWW.LARARFORENINGEN.AX

Hösten är här   
Första höstdagen har kommit och det behövdes handskar på morgonpromenaden 
men hunden. En klar höstluft, regnfyllda blad, gäss och tranor tar avsked från en 
skön och varm sommar. Jag hoppas även att ni har hunnit koppla av, för nu är 
det full fart igen.  

Skolorna har haft det tufft att besätta alla lärar- och assistentplatser. FSL 
konstaterar att det är många som snart går i pension och läraryrket måste återfå 
sin status. Det behöver finnas tillräckligt många personer som vågar studera till 
lärare  och färre som väljer att byta bana. Tillsammans behöver vi skapa god 
arbetsgemenskap och attraktiva förutsättningar med små klasstorlekar och flera 
vuxna runt våra elever. 

I Finland har våra kollegor strejkat och lyckats förhandla fram ett mångårigt 
avtal som ger oss lite extra. Klyftan mellan den kommunala och privata arbetsse 
ktorn börjar minska. Nu påbörjas förhandlingarna på Åland och vi ser över både 
UKTA och AKTA avtalet samt landskapets avtal. Vi känner oss trygga i att vi 
tillsammans med arbetsgivaren hittar en god lösning och bra villkor för alla. 

Styrelsen har under veckan spikat höstens program och konstaterar att 
föreningens ekonomi behöver ses över. Styrelsen enades kring åtgärder som vi 
är övertygade om att medlemmarna kommer att förstå. Vi har varit kreativa och 
hoppas att alla vill delta i våra träffar. Vi inleder hösten med en MåBra utflykt/
guidning till det nya  besökscentrumet i Bomarsund. Anmäl er som vanligt via 
vår hemsida. Medlemskväll ordnas på kansliet och vi f i r a r ä v e n 
lärardagen med bl.a. FSL’s ”Fjäder i hatten”.  A n t e c k n a 
gärna redan nu i din kalender höstmötet som hålls den 
25 november kl.18.  

Vill du få närmare information om 
styrelsens beslut kan du läsa styrelsens 
protokoll på hemsidan.  

Styrelsen önskar er en härlig höst 

Karsten Steiner, ordf.  

https://www.lararforeningen.ax/protokoll

	- att anmäla dig på FSL’s hemsida om du har bytt arbetsplats
	- Att anmäla dig till medlemsutflykten till Bomarsund (24.9)  senast den 20.9
	Tips från Huvudförtroendeman
	Kontrollera noggrant din lärarblankett och fråga rektorn eller oss om något är oklart
	www.lararforeningen.ax
	Hösten är här

