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MEDLEMSKVÄLL

VÄGVALET

Tisdag den 22 mars anordnar vi en
medlemskväll på hotell Gustaf Wasa.

VÄGVALET RISKERAR BLI ETT LOTTERI

Varmt välkomna önskar Lärarnas Riksförbund
i Borlänge samt kvällens föreläsare, Lena
Lindqvist-Albinsson, regional ombudsman.
Kvällens program:
Kl. 17.30
VET DU OM ATT DU ÄR FÖRSÄKRAD
UNDER ARBETSTID?

Några exempel på frågeställningar:
Kan du få ersättning om
– du blir hotad av en elev
– du snubblar i trappan och stukar foten?
– dina glasögon trampas sönder?
Begreppen reglerad tid och förtroendetid
kommer också att tas upp/redas ut.
Kl. 18.30

Årsmöte Borlänge kommunförening.
Kl. 19.00
Dags för italiensk buffé.
Lena finns med vid buffén för ev. följdfrågor.
Bindande anmälan, ange namn och
arbetsplats, senast måndag 11 mars till,
sven-erik.samuelsson@edu.borlange.se
Se även kommande kallelse för utförlig info.

Rubriken är hämtad från tidningen
Skolvärlden nu i februari. Den efterföljande artikeln tar bl. a upp bristen på
riktlinjer för hur många elever det bör vara
på varje studie- och yrkesvägledare.
Skillnaderna beskrivs som dramatiska mellan olika kommuner. Från 79 upp till flera
tusen. Bristande vägledning är också en
vanlig källa till kritik från Skolinspektionen, där även Borlänge tidigare fått kritik.
Det finns dock goda exempel. Östra
Göinge kommun i Skåne är en av de
kommuner i landet som tagit emot flest
nyanlända per invånare. Där har man insett
vikten av en bra studie- och yrkesvägledning och mer än fördubblat antalet studieoch yrkesvägledare. Vägledningen finns nu
genom hela skoltiden, från förskoleklass
till Komvux.
I Borlänge talar vi ju ofta om att det ska
finnas en röd tråd genom hela skoltiden.
Men utan professionell vägledning är
riskerna stora för en riktig härva av röda
trådar som kostar både tid och pengar att
trassla ut.

MEDBEDÖMARE
Betyg och bedömning är starkt förknippade
med varandra. Den bedömning som sker
ska grunda sig på observationer, samtal,
elevarbeten etc. ”Givetvis måste lärare
som medbedömer få den tid som krävs för
att klara den uppgiften.” G. Fridolin

God fortsättning
på vårterminen!
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