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GYMNASIESKOLAN

Det har blåst en hel del runt den nya
regeringen. Inte nog med att två ministrar
blåst bort, nye skolministern Jan Björklund
har även blåst av gymnasiereformen.
Han anser att det inte är vettigt att
genomföra ”Gy-07” när den nya
regeringen ändå har för avsikt att
genomföra en mer omfattande reform av
gymnasiet.
”Det är bättre att lärarna ägnar sig åt
undervisning än att vart tredje år behöva
återutbildas i nya kursplaner och nya
betygssystem…”
Ordföranden för Lärarnas Riksförbund,
Metta Fjelkner, säger i en kommentar att
det är bra att den nya regeringen snabbt
säger ifrån. Det vore orätt mot lärarna att
låta dem jobba med en reform som sedan
inte skule bli verklighet, eller som skulle
ändras efter bara några år.

MBL

SPRÅKET

Hur vi skriver och handskas med orden
påverkar omgivningens syn på Lärarnas
Riksförbund. Därför utarbetas nu en ny
språkguide. En viktig förändring rör bruket
av förkortningar.
”Skriv ut förkortningar, även Lärarnas
Riksförbund. Skriv som regel ut alla
förkortningar. Det tar så liten tid att göra
och går så mycket fortare att läsa.
Vi skriver ut, Lärarnas Riksförbund. Det
finns flera skäl till det: dels är det lättare
att läsa i löpande text och dels vet många i
vår omvärld inte vad LR står för. Genom
att konsekvent skriva ut Lärarnas
Riksförbund får vi också ett tydligare
varumärke och kan undvika förväxlingen
med LRF!
Ibland kan det kännas tjatigt att i en text
hela tiden skriva ut Lärarnas Riksförbund,
men försök då att använda synonymer som
till exempel Riksförbundet, organisationen,
vi, oss och så vidare”

Som tidigare meddelats saknar kommunen
numera Samverkansavtal med de fackliga
organisationerna.
Vi vet att viss osäkerhet råder ute på
arbetsplatserna, både bland skolledare och
personal, rörande paragrafernas innebörd,
gången vid förhandlingar etc.
Därför har lokalombud och skyddsombud
fått möjlighet att repetera Medbestämmandelagen med hjälp av regionombudsman
Lena Lindqvist-Albinsson.

Som alla förstår får detta konsekvenser.
Du läser just nu det sista numret av
LR-BLADET.
Nästa nummer kommer att heta …….?
Namnförslag mottas tacksamt.

Förhoppningsvis får skolledarna motsvarande utbildning. Det underlättar om
parterna talar samma språk.

TÄNKVÄRT

JÄMSTÄLLDHET

Vårt jämställdhetsombud, Annica
Gustafsson, meddelar att den nya
jämställdhetsplanen för Borlänge kommun
beräknas vara klar under november.
All vår början bliver svår,
Bättre går det år från år.
ABC-boken 1883
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