Forum för
engelska och
moderna språk
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Språken öppnar dörrar,
språken öppnar gränser.
Forum för engelska och moderna språk
Lärarnas Riksförbunds ämnesforum fungerar som mötesplatser för
lärare och arrangerar exempelvis vidareutbildningar samt semina
rier inom respektive ämnesområde.
Forumets verksamhet är en del av LR:s ambition att stärka lärarnas
profession och de moderna språkens ställning. Ett litet land behö
ver stora språkkunskaper för att stimulera utbyte av erfarenheter
och idéer. Forumet ska också odla kontakter med forskare, univer
sitet och lärarutbildning för att utveckla medlemmarnas profession
och förbundets akademiska identitet.

Forumets funktion
• att på ett fördjupat sätt hävda medlemmarnas professionella
syn på den pedagogiska, didaktiska och beteendevetenskapliga
utvecklingen inom språkundervisning
• att belysa språkundervisningens betydelse i samtliga skolformer och
särskilt se till kopplingar mellan grundskola och gymnasieskola
• att inom språkundervisningens område bereda yrkesfrågor och
därmed verka rådgivande för förbundsstyrelsen
• att delta vid fortbildningstillfällen för språklärare och att sam
arbeta med olika partner i arrangemang av kurser och evenemang
• att genom vår verksamhet verka rekryterande
I Forum för engelska och moderna språk behandlas även frågor
gällande specialpedagogik.

LR.se/amnesforum
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Christina Klein
Stockholm
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Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som
enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.
Med över 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

