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FÖR SKOLAN I TIDEN

NY STYRMODELL

Alla vackra ord, om fler behöriga till
gymnasieskolan och högskolebehörighet
för alla, förblir bara ord om de inte
samtidigt kopplas till krav om alla elevers
rätt att undervisas av behöriga lärare.

Under hösten kommer ett intensivt arbete
att bedrivas för att sjösätta den nya
organisationen och styrmodellen.
Målet är att effektivisera och förenkla
styrningen av den kommunala verksamheten. Jerker Dahlbäck, samordnare för
arbetet med ny styrmodell och organisation, sammanfattar med följande ord:
”Det ska vara lätt att göra rätt”

Läraren är lösningen heter det sista
kapitlet i boken VÅRA DRÖMMARS SKOLA
från år 2006. Där skriver Metta Fjelkner:
”Vill man ha bästa tänkbara skola ska de
ansvariga i första hand satsa på lärarna.
Om man menar allvar med talet om en bra
skola måste man slå vakt om behörighetskraven, för såväl ämne som skolform.”
Vi skriver nu år 2010 och den nya
skollagen sätter läraren i centrum.
”Läraren är den enskilt viktigaste faktorn
för elevernas resultat. Studier visar att
lärares ämneskompetens och didaktiska
kompetens är avgörande för att eleverna
ska nå goda resultat.” (Prop. 2009/10:165 sid. 261)
Vi ligger helt rätt i tiden med vårt
behörighetsbudskap som avslutar alla mail
från Lärarnas Riksförbund. ”Lärarnas
Riksförbund är det enda fackförbundet i
Sverige som organiserar enbart behöriga
lärare och studie- och yrkesvägledare”.

LÖN
Som tidigare meddelats har diskussioner
pågått om att slå samman löneöversynerna
för 2010 och 2011. En sådan sammanslagning är inte längre aktuell. Nu pågår förhandlingar gällande löneöversyn 1 april,
2010. Ny lön, inklusive retroaktiv del,
utbetalas på decemberlönen.

Läs mera om förändringsarbetet i
Nyhetsbreven från kommunens
ledningsgrupp, finns på Insidan.

WEBBREDAKTÖR
Elisabeth Ström, lokalombud på Gylle
skola L-M, är numera utbildad webbredaktör och svarar för den lokala
webbplatsens innehåll. Lycka till!

HÖK 10
Torsdag den 25 november kl.13.00 –16.00
anordnas en ”trepartspresentation” av det
nya avtalet. Skolledare och fackliga
företrädare får då lyssna till SKLs och
lärarfackens förhandlingschefer när de
presenterar avtalet.

HÖSTLOV
Snön faller och vi med den, sjunger Ulf
Lundell. Den första snön har fallit men för
oss kallar plikten ytterligare några dagar
innan det är dags att falla och få lite vila.
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