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KUNSKAP I FOKUS

Barn- och skolenheten är namnet på den
nya gemensamma organisation som
tidigare kallades Borlänge och Tuna
skolområden. Årsberättelse 2009 för den
nya organisationen har just presenterats.
Den avslutas med att slå fast att
medarbetarsamtal och lönesamtal skall
genomföras med samtliga personalgrupper.
Innan dess konstateras under rubriken
Måluppfyllelse, att andelen behöriga till
gymnasieskolan sjunkit för varje år under
den senaste fyraårsperioden. Trist läsning!
Men där finns också strategier för att
komma tillrätta med den problematiken.
I redovisningen fastslås att:
– skolans kunskapsmål ska prioriteras
– kunskaper ska utvärderas
– ordning och reda ska råda
– bra arbete ska uppmuntras och belönas
– undervisningens kvalitet är avgörande för
elevernas resultat
Ordet lärare används i texten.
Självklart kan tyckas men för inte så länge
sen var det enbart korrekt att belöna
idrottsprestationer, utvärdering var
liktydigt med att eleverna stämplades för
livet, kreativt kaos förespråkades och ordet
lärare hade ersatts av pedagoger, alla är vi
ju pedagoger. Fler vuxna! i skolan var
mantrat som skulle lösa problemen.
I Förnyelseplanen för Borlänge kommun år
1995 beskrevs framtiden på följande sätt:
”Framtidens lärare förväntas bli personer
som är mindre specialiserade i yrket än vad
dagens och gårdagens lärare varit.

Den moderna läraren är mera elevinriktad
än ämnesinriktad. Man talar mera om att
skapa gynnsamma situationer för inlärning
än att utveckla tekniker att lära ut”.

AVTALSPROCESSEN

Varje torsdag eftermiddag sänds information om det aktuella förhandlingsläget ut
till medlemmarna via e-post.
I senaste utskicket citerades Unionens
förbundsordförande som i DN säger att:
”Avtalsrörelsen segar sig fram. Inom
industrin, som ska gå först, händer
ingenting.”
Vi står helt klart inför en mycket tuff
avtalsrörelse.

NY HEMSIDA

Det är inte bara tidningen Skolvärlden som
bytt skepnad. Förbundets webbplats har
också fräschats upp rejält. Webbredaktören
berättar att den successivt kommer att
fyllas på med mer användbar information
och fler interaktiva lösningar.
Logga in (hela personnumret, 12 siffror,
samt medlemsnummer, finns vid ditt namn
på Skolvärlden) och gå in på Din sida.
Kontrollera att alla uppgifter stämmer,
ändra vid behov. Rätt e-postadress är t ex
en förutsättning för att direkt få torsdagarnas avtalsinformation.

SJÄLVMÅL

”Vi har så många mål så att bara jag gör
någonting så uppfyller jag ett mål.”
Anonym tänkare
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