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TIPP TAPP

Midnatt råder, tyst det är i husen, tyst i
husen… tipp tapp, tipp tapp…
Det är inte alltid lätt att vara lärare i dag.
Ett problem är den s.k. tysthetskulturen,
som handlar om lärares rädsla att kritisera
sin arbetsgivare.
Vår medlemstidning, Skolvärlden, har
tidigare skrivit om denna kultur. En lärare i
Malmö uttryckte sig då på följande vis:

”Lärare idag är väldigt hunsade. Det finns en rädsla,
en brist på kämpaglöd. Lärarna har blivit ett slags
akademikerproletariat som är så rädda om de sista
smulorna att man inte vågar säga så mycket.”

Men det är inte bara lärarna som tystnat.
Julens sånger har också tystnat på många
skolor genom Skolverkets försorg. Det är
inte längre politiskt korrekt att sjunga vad
som helst var som helst. Om någon rektor
ändå dristar sig till att hålla adventssamling
i en kyrkolokal är det viktigt att bara sjunga godkända verser av godkända psalmer.
Inte ens Kalle Anka och hans vänner har
klarat sig undan rådande censurkultur.
Vart är vi på väg?

MEDLEMSSERVICE

Uppstår frågor under jullovet har medlemsjouren öppet vardagar kl. 08.00-17.00
Tfn. 0771-613 613
E-post. medlemsjour@lr.se

TÄND ETT LJUS

Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig
hoppet försvinna, det är mörkt nu, men det
blir ljusare igen.
Visst kan det kännas mörkt ibland men låt
för den skull aldrig hoppet försvinna om,
- en ännu ljusare framtid
- en bättre kommunal ekonomi
- en högre lön
- en egen dator på jobbet
- en egen lärarlegitimation
- en hanterbar arbetsbelastning
- en förstående chef
- en lösning på vikariatseländet
- en meningsfull studiedag
- en god jul- och nyårsledighet
- en Stilla natt
- en…
- en…
- en…

TANKAR I JULETID
Det enda du har kvar
är det du gett bort
Py Bäckman

Borlänge kommunförening når Du via
www.lr.se, välj föreningar & ämnes- forum
så hittar Du Borlänge under kommunföreningar.
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