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1.           Bästa medlem!

Höstterminen har börjat och samhället öppnar sig med stormsteg - vi får hoppas att det 
håller. Styrelsen har träffats och är på hugget att få medlemmarna att träffas igen fysiskt. 
Det är i dessa direkta möten som vi får kraft av varandra - och kraften behövs för att ”reda 
upp” efter distans- och hybridtider. 

Vi börjar redan ikväll med föreläsningen av logopeden Nina Nylander. Nästan 40 
medlemmar kommer att vara på plats i Lyceets bibliotek för att förkovra sig i ”Att arbeta 
pedagogiskt med elever med språkliga svårigheter - om anpassningar och bemötande vid 
språkstörning, flerspråkighet, m.m.” 

Men redan om två veckor den 25 september ordnar vi en medlemsutflykt till Kökar/
Källskär. Medlemmar önskade detta. Vi vill främja det kollegiala samtalet och samvaron. 
Hoppas ni har möjlighet att delta trots den sena inbjudan. Anmälningsslut är redan den 
20.9 och 25 medlemmar är maxantalet, som vanligt - först till kvarn.

Oktober bjuder på den internationella lärardagen och då får vi hoppas att våra duktiga x 
kan hjälpa oss igen att fixa något gott på lärarrumsbordet. 

Den 14 oktober planerar vi premiär för en FSL AfterWork för nya lärare (jobbat som lärare 
upp till 3 år tillbaka). Jan-Mikael Wikström från FSL i Helsingfors kommer hit och berättar 
om allt som du behöver veta angående arbetsrätt och skyldigheter. Naturligtvis berättar vi 
också om ÅLF’s  egen verksamhet. Håll utkik för anmälan - som vanligt på webbsidan. 

I november blir det höstmöte och eftersom vi inte kunde fira på plats ifjol så har styrelsen 
bokat den 26.11. Nautical och visst blir det dans efteråt på Pub Bastun. 

Allt detta naturligtvis med förbehåll för restriktioner. 

Nu hoppas vi att ni ser fram emot en fin medlemshöst med facket. Under de senaste 
månaderna har vi fått många nya medlemmar - välkomna alla - och det ryms fler - gör 
gärna reklam. Och en sista sak, du kommer väl ihåg att anmäla eventuella ändringar i 
register till FSL på deras webbplats. 

Tveka aldrig att höra av dig om du har idéer eller funderingar!

Vi ses på hösten
Karsten 
Ordf.
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