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Kom ihåg !

Bästa medlem 
Välkommen till ett nytt aktivt föreningsår under vilket jag förväntar mig 
många förhoppningsvis aktiva och öppna diskussioner om hur vi 
under denna avtalsperiod kunna komma ett steg närmare en mera 
rättvis lönesättning för oss lärare. Vi startar arbetet med att leta efter 
tidsödande arbetsmoment som inte har att göra med vår profession - 
att skapa och genomföra den bästa tänkbara undervisning för våra 
elever. Och vi vill göra detta arbete tillsammans med dig så att du kan 
känna dig involverad i denna process - för det är du välkommen att 
delta i en medlemskväll som berör just din arbetsplats. 
(Lågstadielärare, högstadielärare och gymnasielärare samt andra på 
olika kvällar). Ett mkt. viktigt möte för dig som lärare och medlem - så 
håll utkik efter rätt datum och anmäl dig så vet vi hur många som 
tänker komma och kan då välja rätt lokal beroende på antal deltagare.

Styrelsen har konstituerat sig på sitt första möte för året. Camilla 
Hellström fortsätter som Viceordförande, Sara Kemetter som 
sekreterare och de andra i styrelsen delar på uppgifterna att sköta om 
möten och resor. Där hittar vi Christer Andersson, Patricia Andila, 
Helena Enroos, Jessica Sundberg och Marie Johansson. Alla är vi 
taggade att diskutera med er. Christer och Patricia vill gärna ha in 
förslag till nya eller varför inte tidigare lyckade utflyktsmål (du kan 
enkelt skicka epost med förslag till föreningens epostadress).

Under våren har vi framför oss en ovanlig resa (svarsbesök) som vi 
organiserar för alla skolombud till Kimito. Jag hoppas verkligen att så 
många skolombud som möjligt följer med. På resan utbildas vi men 
har också många pedagogiska samtal som vi kan ta med in i vår 
förening. (Vi är näst störst efter H:fors föreningen med 420 
medlemmar). 

Sist vill jag bjuda in alla till föreningens vårmöte den 23.3 
kl.18 till ParkAlandia. Här försöker vi utöver de 
vanliga stadgeenliga punkterna få lite underhållning 
till en hamburgare med dryck. Anmäl dig!

Vi ses!                         Ordf. 
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7.3.kl.18 
Lågstadielärare och 
föreståndare plats 
meddelas senare 

30.3 kl.18 
högstadielärare och 
rektorer 

4.5 kl.18 
gymnasielärare och 
rektorer samt Folkis/
Medis

Anmäl dig till 
”din” 

medlems-
kväll på 

webbsidan!
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