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OTUR?
Den s.k. Pisachocken fortsätter att skapa
rubriker och sälja tidningar.
Förklaringsmodellerna till de svaga
resultaten har varit flera: Andra länder
fuskade med enkätsvaren, frågorna var
felformulerade, eleverna var provtrötta,
slumpen spelade in etc.
Skolverket har nu gett sig in i debatten
med publikationen, ”ATT SVARA ELLER
INTE SVARA, Svenska elevers motivation
att genomföra Pisa-provet.”
Där konstateras sammanfattningsvis att,
nedgången i rapporterad ansträngning är
så pass liten att det verkar osannolikt att
det är denna nedgång som starkt bidragit
till de svenska elevernas svaga prestation.
ORD OCH HANDLING
Vill vi få stopp på ”oturen” i svensk skola
och skapa kreativa elever behöver vi
kreativa politiker som förstår att valrörelsens ord om att satsa på skolan måste följas
av praktisk handling i vardagen.
Annars kommer svensk skola att förföljas
av otur där lösningen blir ständigt nya
projekt och lyft som ska råda bot på det
som eleverna borde fått med sig från helt
vanliga vardagslektioner.

BOMBHOT!!
Arbetsbördan ökar och mest utsatta är
lärarna enligt nya uppgifter som SCB tagit
fram för tidningen Du & jobbet.
Borlänge är här inget undantag utan
företagsläkaren känner stark oro för
lärarkåren och talar om en tickande bomb.

LÄRARLEGITIMATION
Det finns idag 760 legitimationer inregistrerade i legitimationssystemet i Borlänge.
Utifrån antalet anställda lärare i kommunen
borde antalet ligga runt 900 stycken enligt
personalhandläggaren.
Så fort du får din legitimation från
Skolverket, vidarebefordra den till
legitimation@borlange.se

GRATTIS MALUNG-SÄLEN
Studiebesök behöver inte innebära långa
resor och kosta massor av tid och pengar.
Ibland räcker det med en tur inom Dalarna.
Förslagsvis till Malung-Sälen som hamnar
på första plats i Dalarna och på andra plats
i hela riket beträffande skolresultaten i
SKLs färska rapport med namnet,
ÖPPNA JÄMFÖRELSER-Grundskola 2015.
Sveriges samtliga kommuner rangordnas
där utifrån skolresultaten och får samtidigt
en färgmarkering. Grön, gul eller röd
beroende på placering.
Låt oss hämta inspiration i rapporten så att
vi kan lämna skaran av röd- och gulmarkerade kommuner bakom oss.
Och förenas med de grönmarkerade
kommunerna i rapporten.

TUR!
Jag vet ingenting om tur,
bara att ju mer jag tränar,
desto mer tur har jag.
Ingemar Stenmark
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