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Underrättelse om tilltänkt disciplinpåföljd i form av skriftlig varning

Fråga har uppstått om Du skall tilldelas skriftlig varning på grund av att Du utan
beviljad ledighet varit frånvarande från arbetet sedan 2002-01-31 . Du har på möte
fredagen den 25 januari 2002, med din facklige företrädare närvarande, beordrats att
infinna dig till tjänstgöring vid Tallbackaskolan . Vår överenskommelse var att du och
jag, Per-Åke Henriksson, skulle träffats 2002-01-31, k19 .00 på rektorsexpeditionen,
Ta.llbackaskolan för att du skulle börja din tjänstgöring . Onsdagen den 30 januari
sänder du arbetsgivaren e-post att du vill skjuta på mötet. Jag, Per-Åke Henriksson,
svarade dig och klargjorde för dig att om du inte inställer dig till mötet kommer detta
att betraktas som arbetsvägran och i förlängningen kan konsekvensen bli uppsägning
av personliga skäl .

Förra gången då det var avtalat att du skulle börja din tjänstgöring på
Tallbackaskolan, 2002-01-01, infann du dig tillsammans med PA-konsult Christina
Liden-Andersson till Tallbackaskolans rektor 2001-12-17 . Mötets avsikt var att fdu
skulle bekanta dig med arbetsledningen vid Tallbackaskolan, få träffa din mentor samt
förbereda dig inför den nya tjänstgöringen . Mötet fick avslutas efter 5 minuter då du
klart visade din ovilja att samarbeta samt inte vilja acceptera tjänstgöringen .
Arbetsgivaren kallade dig till nytt möte den 22 januari 2002 . Du vägrade även då att
infinna dig . Efter att arbetsgivaren ånyo medvetandeort dig om att du bryter
anställningsavtalet genom att inte infinna dig till tjänstgöring, vägra samarbeta eller
utebli från möten, infann du dig slutligen till mötet den 25 januari 2002 .

Med anledning av ovanstående ges Du tillfälle att skriftligen yttra Dig inom sju dagar.

Kopia har samtidigt sänts till Lärarnas Riksförbund i Solna.
~"-\\

Per-Åke Henriksson
Chef för Solnas grundskolor

c,~
Christina Liden-Andersson
PA-konsult
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