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FRAMTIDENS SKOLA
Framtidens skola i Borlänge handlar enligt
den utarbetade planen om lokaler, datorer,
IT-lösningar, IKT-stöd, multifunktionella
rum, nätverk, Hattie, lärare, rektorer etc.
MEN FÖRST AV ALLT ÄR LÄRAREN!
Utan den insikten blir det övergripande
målet om ökad måluppfyllelse svårt att nå.
Kommande generationers grund kommer
att bli mycket grund.
2000-TALETS LÄRARE
– Lärare är Sveriges viktigaste yrke.
(Statsminister Fredrik Reinfeldt)

– Läraren är den enskilt viktigaste faktorn
för att eleverna ska lyckas i skolan.
(All samlad forskning visar detta)

AKTUELL DEBATT
Statligt/kommunalt huvudmannaskap?
Lärarnas Riksförbund har sedan länge
kunnat konstatera att alltför många
kommuner saknar ekonomiska
förutsättningar för skolans största och
viktigaste uppgift:
ATT GE ALLA BARN SAMMA
CHANS ATT LYCKAS I LIVET.
Besök Skolverkets statistiksidor och
upptäck verkligheten.
http://siris.skolverket.se/ Välj:
statistik/kostnader/grundskolan/kostnadsstatistik och skapa en tabell över vald
kommun. Som synes satsar Borlänge
kommun minst på undervisning/elev i
grundskolan av Dalarnas alla kommuner.

– Lärares arbete med elever är avgörande
för hur elever kommer att lyckas och hur
Sverige framgångsrikt kan hävda sig
internationellt.

Det är svårt att lugga en skallig, som
mormor brukade uttrycka sig när inget
fanns att hämta.

(HÖK 12, bilaga 6)

ÅRSMÖTEN
Vi samordnar i år årsmötena för Borlänge
Kommunförening och Distrikt Dalarna.
Tid: Onsdag den 19 mars kl. 17.30
Plats: Quality Hotel Galaxen
Gäst: Anders Almgren, 1:e vice förb.ordf.
Kaffe och smörgås serveras från kl. 17.30
Anders tar vid kl. 18.00
Varmt välkomna!

– Lärare har ett viktigt uppdrag i samhället,
att ansvara för kommande generationers
grundläggande utbildning och fostran”.
(Ur häftet Lärares yrkesetik.)

– Läraren Gösta Karlsson var avgörande
för mitt livsval.
(Poeten Bob Hansson i Aktuellt 18/2)

2000-TALETS LÖNEUTVECKLING
I botten när det gäller löneutveckling ligger
lärare på grundskolan. Eller städare - när
löneökningarna räknas i kronor och inte
procent.

ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE

(Tidningen Arbetet nr 31/2013)
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