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KÅR I KLÄM

Inför detta läsår genomfördes kraftiga
nedskärningar i grundskolan. Sänkta
nyckeltal dvs. ökad belastning på redan
hårt ansträngd personal har för många
inneburit mindre arbetsglädje och
entusiasm under hösten. Nu väntar ett nytt
skolår. Vart är vi på väg?
Är vi kvar på spåret?
Som ett tecken i tiden överlämnades strax
före årsskiftet rapporten, En kår i klämLäraryrket mellan professionella ideal och
statliga reformideologier, till finansdep.
Rapporten har tagits fram av ESO,
expertgruppen för studier i offentlig
ekonomi och är författad av Niklas Stenlås.
I sammanfattningen sägs att ”lärarna är
efter eleverna den viktigaste gruppen i
skolan. Utan en skicklig och entusiastisk
lärarkår kan inte skolan fungera väl. Den
här studien söker svar på frågan om hur de
senaste 20 årens skolreformer har påverkat
läraryrket”. Några slutsatser i rapporten:
– Decentraliseringen har lett till en ständigt
ökande reglering av lärarnas arbetsförhållanden.
– Kunskaper om hur man undervisar har
betraktats som viktigare än det man ska
undervisa om.
– Fokus har förskjutits till arbetsuppgifter
som inte har med kunskapsförmedling och
undervisning att göra.
– Reformerna har haft effekter som
bidragit till en deprofessionalisering av
lärarkåren.

SKOLVÄRLDEN

Vår medlemstidning Skolvärlden har återuppstått som månadsmagasin.
Under devisen ”Du kommer inte att känna
igen dig – men du kommer att känna dig
hemma” lanserades det första numret.
I premiärnumret rankas Sveriges alla
kommuner under rubriken Sveriges bästa
grundskolekommun. Hur ligger Borlänge
till? Facit finns på sidan 20.
Björn Ranelid förgyller också premiären.

AKTUELLT I VÅR

Nyexkurs
En kurs för nyexaminerade lärare planeras
under våren, datum ännu ej bestämt.
FGK, facklig grundkurs
Kursen vänder sig till nya ombud.
Dag 3 den 4 feb. alt. den 8 feb.
Dag 4-5 den 22-23 april alt. ej bestämt.
Kursdag för friskolor
Onsdag den 28 april.
Vårens styrelsemöten i Kommunföreningen
25/1, 23/2, 24/3, 22/4 och 26/5.
Årsmöte distrikt Dalarna
Lördag den 17 april.
Kursdag försäkringsombud
Onsdag den 24 februari.
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