
LÆRERE SIER NEI!


Medlemmene/lærene krevde 50.000
Ledelsen krevde 40.000
Staten tilbyr oss under 20.000

Staten har aldri vært rikere. Oljefondet er på nesten 400 milliarder. 
Pengene fins! Vi krever at det satses på utdanning og helse.


Åpent møte for lærere.
Onsdag 7. juni kl. 17.30. 
Grønland menighetshus (Grønlandsleire 41)

Vi oppfordrer alle klubber til å sende støtteerklæringer til førskolelærene.


§	Meklingsforslaget
Vi tar utgangspunkt i en nyutdannet adjunkt med begynnerlønn på kr. 223700. År 2000

Generelt tillegg   1.5.               : kr  5000
*Juseringspott    15.7.  2,20% : kr  5000
Lokal pott            1.9.  0,85%  : kr  2000
Totalt                                       : kr 12000
År 2001

Generelt tillegg        1.5.               : kr 2200
Sentrale justeringer 1.9.    1,0 % : kr 2500
Lokal pott                 1.10.  0,6 % : kr 1500
Totalt                                            : kr 6200
Lønnsvekst hele tariffperioden 2000/2001 kr 18200. 

*Når det gjelder justeringspotten pr.15.7.2000  så skriver Norsk Lærerlag at den med ganske stor sikkerhet vil gi to lønnstrinn til alle i skoleverket. I så fall vil vår adjunkt kunne hente ut kr 2200 hvis dette blir en realitet.
Kilder: Norsk Lærerlags tariffplakat og hovedpunkter i meklingsresultatet i Staten.

§	Skolepakka
Vi kjenner ikke innholdet av ”pakka”, men det er klart at vi får ikke økt lønn uten at vi betaler for det. Kosmos brev sier: ”Regjeringen er innstilt på at de gevinster som oppnås kan tas ut i form av lønnskompensasjon.” For å oppnå disse gevinstene, åpnes det for at ”den enkelte skole får større frihet til å organisere arbeid og arbeidstid (…..)”. Våre arbeidstidsordniger skal altså røres uten at medlemmene  har bedt om det, og uten at det blir en demokratisk behandling i lærerorganisasjonene. 

Meklingsforslaget og skolepakka er både hver for seg og sammen grunn nok til å 
      si nei.

§	Streikerett
      Vi har bare streikerett på meklingsforslaget, ikke på justeringsforhandlingene, 
        forhandlingene om lokal pott eller på Skolepakka !!

STEM NEI – AKSJONEN 
Beth Pedersen (95290713)   Tove (92809959)     Elisabeth (91515991)


