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PRISTAGARE

Nobeldagen förmörkades av den senaste
internationella kunskapsmätningen, TIMMS,
som visar att svenska gymnasieelever blivit
sämre i både matte och fysik. Från att ha
tillhört den genomsnittliga nivån i
avancerad matematik 1995 till att idag
befinna sig på näst sista plats av de 10
länder som studien omfattar.
Metta Fjelkner ger följande kommenterar
till mätningen:
– Varför har inte ansvariga skolpolitiker
velat förstå att lärare ska vara behöriga för
både ämne och skolform? Politikerna har
tyckt att det räcker med vuxna i skolan och
inte värdesatt betydelsen av välutbildade
lärare som kan sina ämnen.
Årets Begriplighetspris gick till Kitte
Arvidsson, textbearbetare på Centrum för
lättläst, som enligt juryn gör en ”fantastisk
insats för att göra Sverige mer begripligt”.
Lokalt har vi förhoppningar om att den nya
styrmodellen som tagits fram ska göra
Borlänge mer begripligt.

ÅRET SOM GÅTT

År 2009 började annorlunda. Aldrig förr
har Borlänge kommun sett sig tvingad att
vidta så drastiska åtgärder som i början av
året. Då varslades 40 lärare och ett antal
elevassistenter samtidigt som hela skolor
skulle avvecklas.
Många lärare hade en klump i magen under
hela våren. Hur blir det för mig?

Det är därför mycket viktigt att de riskbedömningar och konsekvensanalyser som
sammanställdes på varje skola verkligen
följs upp. Bland farhågorna fanns:
”Lärares oro för att inte räcka till kan
innebära samvetsstress”
– Hur mår personalen idag?
– Får eleverna tillräckligt stöd?

FRAMTIDEN

Vad bär framtiden i sitt sköte?
– Nytt huvudavtal. Läget kan beskrivas
som ytterst komplicerat, gäller både lön
och arbetstid.
– Ny gymnasieskola. Utbildning samt tid
behövs för att sätta sig in i allt nytt.
– Borlänges ekonomi. De senaste tre åren
är underskotten så stora att de inte kan
anses vara förenliga med god ekonomisk
hushållning enligt Ekonomichefen. Vad
kommer att prioriteras valåret 2010?
– Information. Tidningen Skolvärlden
avvecklas, likaså Kommunkanalen.
Medlemsbladet fortsätter att komma ut en
gång i månaden och fyller 10 år i vår.

MEDLEMSSERVICE

Medlemsjouren håller öppet vissa dagar
under lovet på tfn. 0771-613 613
I vår nya medlemsbroschyr finns aktuella
uppgifter rörande den lokala verksamheten.

LJUS I MÖRKRET

En fridfull jul tillönskas
alla våra medlemmar.

I slutänden blev ingen uppsagd men
när hösten kom skulle samma arbete
utföras med färre lärare tillgängliga.
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