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FRAMTIDENS SKOLA

PISA

I förra medlemsbladet skrev vi om
misstänkt fusk med enkätsvaren i Pisaundersökningen. Nu har hela undersökningen publicerats och Sverige lär väl
knappast anklagas för att ha förskönat
svaren. Den svenska skolan sägs nu
befinna sig i fritt fall och fast det snart är
jul skrivs det mer om syndabockar än om
halmbockar i pressen.
Hur kunde det gå så illa?
Det finns många förklaringar/bortförklaringar. Men följande är värt att notera:
Man kan skatta sig lycklig över mycket i
vårt land men det verkar svårt att skatta sig
till goda kunskapsresultat.
Trots att vi hör till det översta skiktet
gällande skatteuttag bland OECD-länderna
hör vi till det nedersta skiktet beträffande
kunskapsresultat.
Det finns anledning att återigen påminna
om den gamle ministern Gustav Möllers
ord, ”Varje förslösad skattekrona är en
stöld från folket”.
Fortsättningsvis måste skatterna används
rätt.
PRIS

Årets nobelpris har just delats ut.
Medicinpristagaren 1996, Peter C Doherty,
skriver i en debattartikel: ”Jag kan bekräfta
att min personliga framgång, och i viss
mån mitt nobelpris, är resultatet av en god
grundläggande utbildning som lärarna och
föreläsarna stod för i en offentlig skola och
vid det statliga University of Queensland i
Australien.”

Kommer vi att få se någon av våra elever
ta emot nobelpriset i Stockholms konserthus? Och kanske sända en tacksamhetens
tanke till någon av oss?
Framtidens skola skapar förhoppningsvis
en god grund för samtliga elever.
Men för att den ska fungera som det är
tänkt krävs en lika genomarbetad plan för
lärarna som det finns för lokalerna. En av
arbetsgrupperna rörande framtidens skola
uttrycker det så här i minnesanteckningarna: ”Lokalernas utformning är viktig
men om resurser i form av pedagoger med
adekvat kompetens inte finns i rätt
omfattning spelar det mindre roll hur fina
och genomtänkta lokalerna är.”
ADMINISTRATION/DOKUMENTATION

En utredning ska genomföras om vilka
administrativa uppgifter som ålagts lärarna
från kommunalt håll med ”syfte att ge
lärarna mer tid till undervisning i stället för
administrativa göromål.”
Regeringen har kommit till samma slutsats
i propositionen, ”Minskade krav på
dokumentation i skolan” Läs mer om detta
under den nyinrättade rubriken, Värt att
veta, på vår hemsida. Följ länken:
http://mini.nu/borlange_LR
JULHÄLSNING

Skollagen kommer
förmodligen att ändras. Det ska
bli lagligt att tillsammans med
elever besöka en kyrka. Där prästen har
återfått rätten att berätta varför vi firar jul.
GOD JUL
ALLESAMMANS!
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