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LUTANDE TORN

Vem i hela världen kan man lita på?
Den tänkvärda frågan ställde en gång
Hoola Bandoola Band.
Nu avslöjar DN att flera länder fabricerat
enkätsvar i den internationella skolundersökningen Pisa. Ulf P Lundgren, Pisas s.k.
fader, säger att ”fusket förvånar mig inte
ett dugg om jag ska vara ärlig”.
Varför är då inte alla ärliga?
Varför fabricera enkätsvar?
Skälen till detta sägs bland annat vara:
För att få så hög svarsfrekvens som möjligt
samt nationell stolthet!
Frågan om tillförlitlighet är central.
Den måste alla beslutsfattare ställa sig när
de lutar sig mot någon eller något. Vare sig
det gäller torn, undersökningar eller
metastudier.

LÄRARLEGITIMATION

Anställd före den 1 juli 2011
Du får under tiden för anställningen ansvara för undervisning och betygsättning även
utan legitimation fram till den 30 juni 2015.
Anställd den 1 juli 2011 eller senare
Du som är lärare eller förskollärare och har
ingått eller ingår avtal om anställning den
1 juli 2011 eller senare måste från den 1
december 2013 vara legitimerad för att få
bedriva undervisning och självständigt
sätta betyg.

FRISKOLEKVÄLL

När: Onsdag den 11 december kl.17-18
Frukt står uppdukat från kl. 16.30
Var: Kristinegymnasiet i Falun.
För vem: För dig som arbetar på friskola i
Dalarna och är medlem i Lärarnas
Riksförbund.
Tema: Nyttan med facketvilken hjälp kan jag få?
Föreläsare: Lena Lindqvist-Albinsson,
regional ombudsman, svarar på frågor om
bland annat lön och arbetstid.
Naturligtvis får du också ta upp egna
frågor under kvällen.
Förtäring: Efterföljande middag på
restaurang.
Kostnad: Kvällen är kostnadsfri.
Anmälan: Sänds till Daniel Zetterström,
e-post: dze02@falun.se
Meddela samtidigt deltagande i middagen.

ARKIV

Repetition sägs ju vara all kunskaps moder.
Numera finns det här årtusendets samtliga
Medlemsblad/LR-blad på hemsidan.
(Följ länken nedan som nu ska fungera.)
Behov av tröst? Se nr 1/2008
Skandalsugen? Läs nr 8/2004
Tankar på procenten? Ta del av nr 5/2001
Julfunderingar? Begrunda julnumret 2002

LÄNK TILL HEMSIDAN
http://mini.nu/borlange_LR

Från den 1 december 2013 måste du också
vara legitimerad för att kunna anställas
utan tidsbegränsning.
Redaktör: Sven-Erik Samuelsson
Kom gärna med synpunkter på och information till Medlemsbladet.
Telefon: 0243-748 33
e-post: lr@edu.borlange.se

