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MOT NYA MÅL

”Sköna förväntningar, nya möten och solbrända lärare. Skolstarten är alltid en lika
inspirerande början på hösten.”
Förhoppningsvis stämmer verkligheten
med beskrivningen ovan som hämtats från
Clas Ohlson reklamblad.
Mycket händer nu inom skolan.
Bland annat kommer gymnasieskolan att
förändras och en ny skollag är på väg,
föreläsningar stundar inom kort för lärarna.
Även betygssystemet kommer att göras om.
Det är nu viktigt att de som arbetar i skolan
får ordentliga möjligheter att sätta sig in i
allt nytt. När nya system ska implementeras krävs tid samt rejäla resurser för
fortbildning och kompetensutveckling.
Tidigare misstag får inte upprepas.

BETYG

Det är snart val och än en gång diskuteras
betygen. Det kan därför vara intressant att
titta i den facit som nu finns tillgänglig,
framtagen av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering och som omfattar två
miljoner elever.
Den visar att när betygen i trean och sexan
avskaffades på 1970-talet förstärktes
klassamhället. Andelen elever från
arbetarhem som inte tog gymnasieexamen
ökade markant.
Jan Guillou sammanfattar den tidens
skolpolitik på följande sätt: Logiken var
enkel. Om man avskaffar betygen kan rika
barn inte få bättre betyg än fattiga barn.
Effekten blev den rakt motsatta, allt färre
fattiga barn kom in på högre utbildning.

Vilket dessvärre var självklart. För betygen
var de fattiga barnens enda möjlighet att
konkurrera med de rika barnen genom att
kompensera bristen på pengar med flit och
eventuellt revanschlusta. I en betygsfri
skola hade Leif GW Persson aldrig blivit
professor.

LÖN

Som tidigare meddelats pågår diskussioner
om att slå samman löneöversynerna för
2010 och 2011. Nästa träff med arbetsgivarsidan sker den 20 september.

AKTUELLT I HÖST

Löneplacering vid nyrekrytering
av behöriga lärare from 2010-04-01
Lägstlön 20 900 kr/mån
Lärare 1-7 m fl (ex. slöjd, idrott,
hemkunskap, lärare i karaktärsämnen vid
gymnasieskolan)
Lägstlön 21 900 kr/mån
Lärare 4-9, speciallärare/specialpedagoger,
lärare i allmänna ämnen vid gy-skolan.
Nyttiga nummer
Medlemsjouren: 0771-613 613
Medlemsregistret: 08-613 27 27
Höstens styrelsemöten i
Kommunföreningen
2/9, 5/10, 10/11 och 9/12.

FÖR ÖVRIGT…

anser jag, liksom 80 procent av landets
lärare och elever, att skolan bör förstatligas
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