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BYRÅKRATI

Ett tecken på byråkrati är enligt Wikipedia,
”Närvaron av alldeles för många
blanketter, antingen av papper eller på en
webbplats, och att alla man försöker vända
sig till hävdar att problemet skall lösas av
någon annan.”
Många känner säkert igen sin egen
arbetssituation i den beskrivningen.
Lärarnas Riksförbund har därför länge
krävt en minskad administrativ börda.
Utbildningsminister Jan Björklund har
tagit till sig av kritiken och slår fast att
lärarna ska vara i klassrummen och inte bli
byråkrater.
I ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet sägs nu följande:
”Eftersom det idag är fler nationella prov,
fler steg i betygsskalan och betyg från och
med årskurs 6 föreslår regeringen följande:
– I årskurserna 6-9 där eleverna får betyg
varje termin avskaffas kravet på IUP helt.
– I årskurserna 1-5 blir IUP kvar, men ska
lämnas minst en gång per läsår istället för
minst en gång per termin.
Regeringen har för avsikt att lägga en
proposition till riksdagen i höst så att
ändringarna kan träda i kraft under läsåret
2013/14.”
Ett klokt beslut, för det är ju viktigare att
ägna tillgänglig tid till att hjälpa eleverna
nå målen än att ägna den tiden till att
dokumentera och arkivera vad eleverna
inte kan.
Det finns säkert en hel del lokal byråkrati
som också behöver ses över.

NATIONELLA PROV

Det finns många olika lösningar på hur
man bäst genomför nationella prov.
Två grundläggande fakta är dock viktiga
att känna till:
– Genomförande, inklusive rättning, sker
på reglerad tid.
– Proven får inte tas med hem.

I SKLs häfte ”Lärares arbetstid” sägs
”Återkommande och tidskrävande
arbetsuppgifter som t.ex. genomförande av
nationella prov bör i samarbete mellan
skolledning och lärare planeras så att
tillräcklig del av den reglerade tiden läggs
ut vid dessa tillfällen.”
Rektor ansvarar för att så sker.
Rektor ansvarar också för att ingen lärare
tar med sig proven hem. Enligt direktiv,
2012-01-30, dnr 41-2011: 4127, från
Skolinspektionen gäller följande: ”Det är
inte förenligt med provens instruktioner
och den sekretess som gäller för proven att
en lärare tar med proven från skolan.”

ÅRSMÖTE

Tid: Torsdag den 14 mars kl.18.00
Plats: Quality Hotel Galaxen
Lena Lindqvist-Albinsson, regional
ombudsman, föreläser om reglerad tid och
förtroendetid. Hon kommer även att ta upp
frågeställningar runt nationella prov.
Anmäl deltagande till ditt lokalombud eller
kontaktombud senast måndag 4 mars.

GE INTE UPP

Om du vill förändra,
vill något,
tror på något,
ge inte upp det du tror på,
motståndaren är oftast tröttare än du tror.
Barbro Westerholm
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