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LÄRARYRKET

Läraren måste få vara lärare.
En självklarhet kan tyckas men under lång
tid har vi fått ägna stor kraft och energi till
att återerövra läraryrket.
Inte ens titeln har varit fredad. En del politiker och tjänstemän har undvikit ordet
lärare och i stället talat om ”vuxna i skolan,
pedagoger och det klassrumsnära ledarskapet”
Att vara lärare innebär ju så mycket mer än
att vara vuxen, pedagog eller att befinna
sig i närheten av ett klassrum. Det måste vi
tillsammans förklara för omgivningen, om
och om igen när så behövs.

SJUNKANDE STATUS

En följd av att yrkets sjunkande status har
varit att söktrycket helt har gått ur lärarutbildningen. DN skrev nyligen att 123
personer med resultatet 0,1 på högskoleprovet antogs till lärarutbildningarna.
Journalisten Elisabeth Sandlund skrev
följande kommentar till DNs rapport:
”Skrattretande? Snarare förfärande, när
läraryrket blir nödutgången för den som
inte kvalificerat sig för högre studier på
andra områden.”

LEDARBYTE

Lärarnas Riksförbund stod länge ensamma
när vi hävdade att lärare ska vara behöriga.
I boken våra drömmars skola skriver Metta
Fjelkner:
”Vill man ha bästa tänkbara skola ska de
ansvariga i första hand satsa på lärarna.
Om man menar allvar med talet om en bra
skola måste man slå vakt om behörighetskraven, för såväl ämne som skolform.”

Nu har Metta lämnat över stafettpinnen till
Bo Jansson som vid förbundsrådet den 14
maj blev ny förbundsordförande i Lärarnas
Riksförbund.
Bo lovade att fortsätta på den inslagna
vägen och pekade samtidigt ut de tre
viktigaste framtidsfrågorna:
– Likvärdiga möjligheter för alla elever.
– Återupprätta läraryrkets status och
kunskapsuppdrag.
– Förbättra lärarnas löner och arbetsvillkor
Ett stort tack till Metta för de gångna 13
åren samt ett lika stort: Lycka till Bo!

KARRIÄRTJÄNSTER

I förra medlemsbladet gavs information om
arbetet med de nya karriärtjänsterna, förstelärare och lektor. Förhoppningsvis kommer
dessa tjänster att bidra till att hejda läraryrkets sjunkande status och på sikt även
höja intresset för läraryrket.
På Borlänge kommuns ”Insidan” kan du nu
läsa mera om karriärvägarna.
Studera gärna dokumentet, Karriärvägar i
Borlänges kommunala skolor.
Tycker du att innehållet handlar om dig?
Passa i så fall på att söka de utannonserade tjänsterna som förstelärare.
Vid frågor och funderingar, tala med någon
av de angivna kontaktpersonerna.
Sista ansökningsdag är den 29 maj.

VINDARNA KAN VÄNDA

En facklig organisation får inflytande bara
om organisationsgraden är hög och frågorna som drivs är viktiga för medlemmarna.
Du som just nu läser dessa rader kanske
känner någon som delar våra åsikter men
som ännu inte är medlem. Hör i så fall av
dig så hjälper vi gärna till.
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