2014-04-15

MEDLEMSBLAD
Årgång 15
NUMMER 4

APRIL 2014

Länk till hemsida
http://mini.nu/borlange_LR

FÖRBÄTTRING?

EVIGHETEN

Det är som det är och det blir som det blir
konstaterar Allan Karlsson, hundraåringen
som klev ut genom fönstret och försvann.

En lärare påverkar evigheten- han kan
aldrig veta var hans inflytande upphör.

Att det är som det är kan var och en av oss
lätt konstatera.
Men varför blir det som det blir?
Kan vi som fortfarande finns kvar på
Insidan påverka hur det blir, till det bättre?

POLITIKER

Beträffande skolan är det lätt att misströsta.
Svarta rubriker i tidningarna. Högljudda
politiker som pratar i mun på varandra i
radio och TV.
Eländes elände, problem, usla resultat i
mätning efter mätning följda av tvärsäkra
analyser om vad som gått fel och vems fel
det är att det blivit så fel.
Catharina Tjernberg gick en annan väg.
Hon valde att titta på det som är positivt i
skolan. I sin avhandling skriver hon:
Nyckeln till framgång är
– att studera det som fungerar
– att utveckla det.
– att göra lärarna delaktiga i processen
eftersom en skicklig lärare är den
viktigaste faktorn för eleverna.
Hennes bok, Framgångsrik läs- och
skrivundervisning, har fått mycket
uppmärksamhet.
Av lärare som säger att de känner igen sig.
Och som också säger att boken är praktiskt
användbar.

Henry Adams, LR-Bladet nr 4 2001

De politiker som till fullo förstår det Henry
Adams säger och Catharina Tjernberg skriver och gör sina politiska prioriteringar
utifrån denna kunskap har inga garantier
att bli lika gamla som Allan Karlsson.
Men stora möjligheter att bli ihågkomna
som en av de som lämnade ovärderliga
bidrag i kampen för att göra Borlänge till
en framstående lärdomsstad.
Och på så vis leva kvar mycket länge.

2014-ÅRS LÖNELÄGE
Löneplacering vid nyrekrytering
av behöriga lärare from 2014-04-01
Lägstlön 23 600 kr/mån
Lärare 1-7 m fl (ex. slöjd, idrott,
hemkunskap, lärare i karaktärsämnen vid
gymnasieskolan)
Lägstlön 24 600 kr/mån
Lärare 4-9, speciallärare/specialpedagoger,
lärare i allmänna ämnen/kärnämnen vid
gymnasieskolan.
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