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EFTER VALET

GODA TANKAR

Civilminister Ardalan Shekarabi besökte
för en tid sedan Borlänge för att presentera
den nya regeringens första budget.
Presentationen skedde i en skolsal på
Soltorgsgymnasiet där förutom journalister
och politiker även fanns ett antal elever.
Beträffande skolan talade ministern om att
vända resultaten och återföra den svenska
skolan till världsklass.

Läxhjälp till alla!
Det vill i stort sett alla partier ha.

Hur når vi då dit?
De närvarande gymnasieeleverna hade
bilden klar för sig, Det viktigaste är inte
fler lärare, utan bra, engagerade lärare.
Kanske dags att läsa, eller läsa om, boken
DEN ENGAGERADE LÄRAREN.*

Kapitlet med rubriken, Politiken måste ge
skolan tid för mötet mellan lärare och elev,
känns extra angeläget. Det är skrivet av
den nye utbildningsministern Gustav
Fridolin.
Även, blivande moderatledaren? Anna
Kinberg Batras kapitel känns helt rätt i
dagsläget. Hon nämner både u-båtar och
Hej Matematik. Beträffande engagemang
säger hon: Jag tänker på min mellanstadielärare och min samhällskunskapslärare på
högstadiet. Faktum är att de två hörde av
sig till mig när jag utsågs till Moderaternas gruppledare i riksdagen.
Just de två! Det var inga andra som hörde
av sig.

I Norge måste skolorna sedan 2010 erbjuda
läxhjälp men eleverna måste inte ta emot
erbjudandet. Resultatet har blivit att
skillnaderna mellan elever med olika social
bakgrund har ökat. De elever som behövde
hjälpen mest gick inte dit.
I Danmark har obligatorisk läxhjälp precis
införts, men det är inte obligatoriskt att
närvara.
I Sverige har Skolverket undersökt
läxhjälpen på tio olika skolor och
resultaten bekräftar den norska
utvärderingen enligt den ansvarige på
Skolverket.
Självklart måste vi fånga upp riktade
statsbidrag och få del av pengarna.
Men hur ska vi utforma läxhjälpen så att
den verkligen leder till bättre resultat
för eleverna i Borlänges skolor?
För alla elever!

FATTA NOLL
Om du är säker på att du begripit alltihop,
så har du inte begripit ett enda dugg.
Walter Mondale

*Alla medlemmar fick boken förra året. Saknar du
den har vi några extra exemplar. Hör av dig!
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