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GULDKANT PÅ TILLVARON

I tider som dessa tycks höstmörkret vara
mörkare än vanligt eftersom många
av oss känner oro inför stundande
besparingar, övertalighetsproblematik och
nerläggning av skolor.
Då känns den årliga utdelningen av
guldklockor som ett ljus i mörkret.
Som tack för 25 års tjänstgöring delar
Borlänge kommun ut en klocka av guld.
Den klockan talar också om en framtid
som behöver mätas, en framtid så värdefull
att den fortsättningsvis mäts med guldur.
Förhoppningsvis får alla, som så önskar,
möjlighet att fortsätta arbetet med barn och
ungdom för att i sinom tid kunna ”sätta
guldkant på tillvaron”.

LÄSNING

I LR-Bladet november 2004 berättade vi
om en undersökning bland lärarstudenter.
Där framgick att bara en tredjedel av
studenterna ansåg att de fått tillräcklig
utbildning i att lära elever läsa och skriva.
Nu, ett år senare, kommer ytterligare en
nedslående rapport rörande läsning.
Den här gången har högstadieelevers
läsvanor undersökts. Var femte elev
uppger att de aldrig läser böcker i skolan.
För att förbättra denna situation föreslår
därför LR bland annat följande åtgärder,
- att svensklärarna ges möjlighet att
samarbeta med andra svensklärare.
Arbetslag bör kompletteras med
möten mellan lärare i samma ämne.
- att det ska finnas bemannade
skolbibliotek på varje skola.
Det behövs såväl moderna böcker
som klassiker. Det viktiga är att
utgå från elevernas intressen.
Fullständigt självklart kan tyckas, men när
det självklara inte längre anses som
självklart behövs LR.

LÖNEÖVERSYN

Arbetet med löneöversynen fortgår enligt
den uppgjorda planen. Slutförhandling är
satt till den 5 december.
Fungerar allt enligt denna plan så kommer
den nya lönen, inklusive den retroaktiva
biten från 1 april, att utbetalas i december.
Har också lönesamtalen fungerat som
tänkt, ska den nya lönen inte komma som
en överraskning, åt något håll.
Däremot kanske pengarna kan användas
till att överraska någon inför julen.
Som vanligt meddelar och motiverar
rektor Din lön.

I TID

Myndigheten för skolutveckling konstaterar
i sin årliga skolanalys vikten av att skolans
kunskapsuppdrag står i fokus.
För att kunna stödja elever som halkat efter
bör man göra kunskapsbedömningar
tidigare, säger Per Thullberg,
Skolverkets generaldirektör.
Han påpekar i detta sammanhang att det
svenska betygssystemet kommer in senare
i skolan än i något jämförbart land.
Skolminister Ibrahim Baylan betonade
också vikten av tidiga åtgärder i skolan då
han talade vid den socialdemokratiska
partikongressen.
- Nationella prov är inte ett verktyg för
sortering utan för att tydliggöra brister och
ge stöd och hjälp sa han och underströk att
det är just arbetarklassens barn som skulle
gynnas av ett tidigt ingripande.

TÄNKVÄRT

Jag begär ingenting,
men jag vill ha allt.
Ingrid Bergman
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