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LÄRARNAS RIKSFÖRBUND I ALMEDALEN 2014:

SOMMARENS HETASTE SKOLDEBATT



OCH 15 ANDRA PROGRAMPUNKTER

HELA VECKAN



Besök Lärarnas Riksförbunds
tält vid Almedalen

Hur kan ett statligt huvudansvar minska
orättvisorna i skolan? Hur kan en likvärdig
utbildning i hela landet garanteras? Hur
ska kunskapsresultaten förbättras? Hur ska
läraryrket bli mer attraktivt? Välkommen
till vårt tält och diskutera framtidens skola.
Här kan du också testa dina chanser i skol
lotteriet och skriva under för en nationell
kunskapsskola. 20 000 har redan gjort det
– gör det du också!

 Söndag 29 juni—söndag 6 juli kl 10:00—20:00
 Lärarnas Riksförbunds tält på Donnersgatan
nära Almedalen, utanför Kårhuset Rindi

SÖNDAG 29 JUNI



Hur vill Socialdemokraterna
förbättra skolan?

Ibrahim Baylan (S) intervjuas om hur ett
framtida ansvarstagande för skolan kan se ut.
Hur ska kunskapsresultaten förbättras och
hur ska läraryrket attrahera fler? Lärarnas
Riksförbunds ordförande Bo Jansson över
lämnar 20 000 insamlade namnunderskrif
ter för ett statligt huvudansvar för skolan.

 Kl 18:00—18:15
 Lärarnas Riksförbunds tält, Donnersgatan
MÅNDAG 30 JUNI



Hur vill Kristdemokraterna
förbättra skolan?

Annika Eclund (KD) intervjuas om hur ett
framtida ansvarstagande för skolan kan se ut.
Hur ska kunskapsresultaten förbättras och
hur ska läraryrket attrahera fler? Lärarnas
Riksförbunds ordförande Bo Jansson över
lämnar 20 000 insamlade namnunderskrif
ter för ett statligt huvudansvar för skolan.

 Kl 18:30—18:45
 Lärarnas Riksförbunds tält,
Donnersgatan

TISDAG 1 JULI





 Bo Jansson, förbundsordförande,

Hur möter lärarna att svenska elevers läs
förståelse minskar? Ska lärarutbildningen
ändras? Ett samtal mellan Martin Widmark,
initiativtagare till En läsande klass, Anders
Almgren, förste vice ordförande i Lärarnas
Riksförbund, representanter från Sveriges
Skolledarförbund, Lärarförbundet, Skol
verket, lärarutbildningen med flera.

Elevernas läsförmåga
i grundskolan

Presentation av en färsk undersökning om
läsning och samtal om läsningens betydel
se, elevers motivation och utvecklandet av
läsförmåga.
Lärarnas Riksförbund
Martin Widmark, författare och grundare till
projektet En läsande klass
Moderator: Mats Carlbom

Elevernas läsförståelse
fortsätter att minska.
Vad kan lärarna göra?

 Kl 10:00—10:30
 Barntrappan, Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

 Kl 15:00—16:00
 Barntrappan, Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

Arrangör: Lärarnas Riksförbund i samarbete
med En läsande klass

Arrangör: En läsande klass i samarbete
med Lärarnas Riksförbund



Vem tar ansvar för att
förändra skolan?

Varje år går 12 000 barn genom grundsko
lan utan att uppnå målen. Hur kan det vara
möjligt i ett land som en gång var föregång
are inom skola och utbildning? Och vem tar
ansvar för att förändra skolan så att alla barn
blir rustade medborgare i ett demokratiskt
samhälle?
Paneldebatt och diskussion om skolans ut
veckling utifrån boken Alla i mål – skolutveckling på evidensbaserad grund av Per Kornhall
som lanseras i samband med seminariet. Hur
kan den svenska skolan prestera bättre? Vilka
hinder finns på vägen och vad kan politiker
na göra?

 Per Kornhall, författare och debattör

Bertil Östberg, statssekreterare,
Utbildningsdepartementet
Maria Stockhaus (M), kommunalråd,
ordförande i barn- och ungdomsnämnden
i Sollentuna kommun
Bo Jansson, förbundsordförande
Lärarnas Riksförbund.
Moderator: Anna Olin

 Kl 13:00—14:00
 Restaurang Kalas, Skeppsbron 8, Visby hamn
Arrangör: Lärarnas Riksförbund i samarbete
med Natur & Kultur förlag

 = Medverkande  = Klockslag

 = Plats (se karta på andra sidan)



Nya gymnasieskolan
— så tycker eleverna

Hur står sig regeringens reform av gymnasie
skolan? 1 000 elever ur den första kullen som
gått i den nya gymnasieskolan har sagt sin
mening om utbildningen. Seminarium med
paneldiskussion utifrån en undersökning
som Lärarnas Riksförbund tagit fram tillsam
mans med Sveriges Elevkårer.

 Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mattias Hallberg, ordförande Sveriges Elevkårer
Mikaela Valtersson, ordförande
Friskolornas Riksförbund
Helene Odenljung, vice ordförande (FP)
Rossana Dinamarca, skolpolitisk talesperson (V)
Kristoffer Ruckemann, Sveriges Elevkårer
Moderator: Maria Jarl

 Kl 15:00—16:00
 Restaurang Kalas, Skeppsbron 8, Visby hamn
Arrangör: Lärarnas Riksförbund i samarbete
med Sveriges Elevkårer



Hur vill Sverigedemokraterna
förbättra skolan?

Carina Herrstedt (SD) intervjuas om hur ett
framtida ansvarstagande för skolan kan se ut.
Hur ska kunskapsresultaten förbättras och hur
ska läraryrket attrahera fler? Lärarnas Riksför
bunds förste vice ordförande Anders Almgren
överlämnar 20 000 insamlade namnunder
skrifter för ett statligt huvudansvar för skolan.

 Kl 18:30—18:45
 Lärarnas Riksförbunds tält, Donnersgatan

ONSDAG 2 JULI



Har lärarrösten
tystnat i skoldebatten?

Lärarnas Riksförbund och Retriever presente
rar en analys av skoldebatten i media. Panel
debatt: Vilket politiskt parti får mest medialt
utrymme i skolfrågan? Vilka frågor debatteras
mest? Är dessa de mest intressanta, enligt pa
nelen? Var syns lärarna? Har lärarna något att
säga till om när deras roll i skolan diskuteras?

 Eva Rothstein, redaktör för Aktuella frågor

på Sydsvenskan
Nils Öhman, redaktör DN Debatt
Thomas Mattsson, chefredaktör på Expressen
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund
Daniel Sandin, gymnasielärare på
Katedralskolan i Lund
Moderator: Anna Olin Kardell, journalist
och programledare

 Kl 13:00—14:00
 Restaurang Kalas, Skeppsbron 8, Visby hamn
Arrangör: Lärarnas Riksförbund i samarbete
med Retriever



Skolan efter valet —
Almedalens hetaste skoldebatt

Vad tycker väljarna om avgörande frågor
som statlig skola, friskolevinster, tidigare
betyg, religiösa friskolor med mera?
Lärarnas Riksförbund presenterar
Almedalens stora väljarundersökning om
skolan, baserad på 3 000 intervjuer, och
anordnar paneldebatt med landets tyngsta
skolpolitiker om statens roll i skolan och
om hur skolan kan förändras under nästa
mandatperiod.
Gustav Fridolin, skolpolitisk talesperson (MP)
Tomas Tobé, skolpolitisk talesperson (M)
Ibrahim Baylan, skolpolitisk talesperson (S)
Bo Jansson, förbundsordförande
Lärarnas Riksförbund
Moderator: Sharon Jåma

 Kl 15:00—16:00
 Restaurang Kalas, Skeppsbron 8, Visby hamn

lämnar 20 000 insamlade namnunderskrifter
för ett statligt huvudansvar för skolan.

 Kl 16:30—16:40
 Lärarnas Riksförbunds tält, Donnersgatan

TORSDAG 3 JULI
Hur vill Moderaterna
förbättra skolan?
Tomas Tobé (M) intervjuas om hur ett fram
tida ansvarstagande för skolan kan se ut.
Hur ska kunskapsresultaten förbättras och
hur ska läraryrket attrahera fler? Lärarnas
Riksförbunds ordförande Bo Jansson över
lämnar 20 000 insamlade namnunderskrifter
för ett statligt huvudansvar för skolan.

 Kl 10:30—10:45
 Lärarnas Riksförbunds tält, Donnersgatan

Hur vill Vänsterpartiet
förbättra skolan?
Rossana Dinamarca (V) intervjuas om hur
ett framtida ansvarstagande för skolan
kan se ut. Hur ska kunskapsresultaten
förbättras och hur ska läraryrket attrahera
fler? Lärarnas Riksförbunds andre vice
ordförande Helena Linge överlämnar
20 000 insamlade namnunderskrifter för
ett statligt huvudansvar för skolan.

 Kl 11:00—11:15
 Lärarnas Riksförbunds tält, Donnersgatan

 Jan Björklund, utbildningsminister (FP)

Hur vill Miljöpartiet förbättra skolan?
Gustav Fridolin (MP) intervjuas om hur ett
framtida ansvarstagande för skolan kan se ut.
Hur ska kunskapsresultaten förbättras och
hur ska läraryrket attrahera fler? Lärarnas
Riksförbunds ordförande Bo Jansson över

FREDAG 4 JULI

Debatt-SM: Vem är Sveriges
bäste skoldebattör?
Välkommen till en fartfylld och engagerande
debattävling där du som åhörare – efter att en
namnkunnig jury har fått säga sitt – är med
och bestämmer vilka som går vidare till semi
final och final. Temat är skolan, men debatt
konsten står i fokus hos ett antal mer eller
mindre välkända debattörer från olika poli
tiska partier och organisationer. Vem vinner
i år? Var med och bestäm! Riksdagens talman
Per Westerberg delar ut pokalen till vinnaren.

 Kl 13:30—15:00
 Hästgatan 1, innergården

LÖRDAG 5 JULI
Hur vill Folkpartiet
förbättra skolan?
Tina Acketoft (FP) intervjuas om hur ett
framtida ansvarstagande för skolan kan se ut.
Hur ska kunskapsresultaten förbättras och
hur ska läraryrket attrahera fler? Lärarnas
Riksförbunds andre vice ordförande
Helena Linge överlämnar 20 000 insam
lade namnunderskrifter för ett statligt
huvudansvar för skolan.

 Kl 11:00—11:15
 Lärarnas Riksförbunds tält, Donnersgatan
SÖNDAG 6 JULI
Hur vill Centerpartiet
förbättra skolan?
Ulrika Carlsson (C) intervjuas om hur
ett framtida ansvarstagande för skolan
kan se ut. Hur ska kunskapsresultaten
förbättras och hur ska läraryrket attrahera
fler? Lärarnas Riksförbunds andre vice
ordförande Helena Linge överlämnar
20 000 insamlade namnunderskrifter för
ett statligt huvudansvar för skolan.

 Kl 11:00—11:15
 Lärarnas Riksförbunds tält, Donnersgatan

Programpunkterna är öppna för alla. Arrangör om ej annat anges: Lärarnas Riksförbund

