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HEM TILL SKOLAN
Under rubriken ”Hem till skolan” har
Dagens Nyheter publicerat en reportageserie från skolans värld. Där får vi bl a läsa
om avprofessionaliseringen av läraryrket
och kommunaliseringen av skolan.
Läs och begrunda innehållet!
Det mesta av det som beskrivs i DN är
sedan länge bekant. I boken Våra
drömmars skola, från 2006, skriver Metta
Fjelkner: ”LRs definition av behörighet
innebär att läraren är behörig i både ämne
och skolform. Det kan tyckas onödigt att
påpeka ett så självklart faktum, men tyvärr
råder inte enighet om detta.”
Snart finns även möjlighet att fördjupa sig i
kommunaliseringen och följderna av den.
Alla medlemmar kommer att få boken,
Kommunaliseringen av skolan.
Läs den, noggrant. Precis som ett folk
behöver känna till historien behöver
lärarkåren känna sin historia för att förstå
och tolka dåtid, samtid och framtid.

HEM TILL BORLÄNGE
Under 1990-talet uppmanades högstadiets
ämneslärare att fundera igenom vilka
ämnen de kunde tänka sig att undervisa i.

Bakgrunden till dessa diskussioner var
aktuell forskning som påstods visa att
högstadieelever bara klarar att möta ett
mycket begränsat antal lärare per dag.
Begrepp som kunskap, undervisning och
behörighet var inte särskilt gångbara. Det
gällde mer att ”skapa miljöer för lärande
och egen forskning” än att lära ut något.

SEMINARIUM & ÅRSMÖTE
KOMMUNFÖRENINGEN
Du är välkommen till Erikslundsgymnasiets aula tisdag den 3 maj.
Kvällen inleds med ett seminarium rörande
lärarlegitimation mellan kl. 18.00 – 19.00
Därefter vidtar förfriskningar som följs av
Kommunföreningens årsmöte kl. 19.30
Du har väl anmält Dig?

SAMVERKAN
Torsdag den 26 maj kl. 08.30- 12.00 träffas
de fackliga företrädarna och rektorerna i
Teknikdalen för att lyssna till Dan Holke,
chefsjurist på LO-TCO: s rättsskydd.
Temat för dagen är:
Samverkan-samarbete-samsyn. Hur blir
samverkansavtalet en del av utveckling och
förändring i vardagen?

Ämnen utöver de som ingick i utbildningen.

På vår skola åkte vi till en konferensanläggning i Grangärde och funderade i två
dagar. Argument av typen, det är svårt att
förklara för andra det man själv inte riktigt
förstår, viftades bort. Vinsterna sades överskugga eventuella nackdelar för eleverna.

PASSIONSTID
Hon höll sin passion
för läxläsning under kontroll.
Okänd iakttagare

EN GLAD PÅSK TILLÖNSKAS
ALLA VÅRA MEDLEMMAR!
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