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Toppförhandlare anser att lärarna ska ha rejäla
förhandlingar
Det är en gemensam fackrörelse som står bakom
lärarnas rätt till fria förhandlingar vid de kommande
avtalsförhandlingarna.
Läs mer: dlf.org 7.10.2017
Flera kommuner prioriterar förskolan nästa år,
flera miljoner på väg
Det kommer fler pedagoger till förskolan nästa år. 39
kommuner är beredda att satsa mer pengar på barnen.
Det här är bra säger BUPL:s ordförande, men hon
säger samtidigt att det behövs mer pengar de
kommande åren.
Läs mer: bupl.dk 26.9.2017
Utbildade pedagoger gör en skillnad.
I en del kommuner är bara hälften av medarbetarna i
förskolan utbildade pedagoger. I andra kommuner kan
andelen vara 80 procent. Att personalen är utbildad
har stor betydelse, visar forskning.
Läs mer: bupl.dk 25.9.2017
Inspiration till arbetet med digitalisering
Handelsskolernes Lærerforening har varit med och
utvecklat ett material som tipsar om hur lärare, ledare
och skolor kan arbeta med digitalisering på ett
meningsfyllt sätt.
Läs mer: hl.dk 11.9.2017

På OAJ anser man att hemvårdsstödet kan
förkortas från nuvarande tre år till två
Regeringen har beslutat att påbörja en reform av
familjeledigheterna. OAJ är nöjt, men påpekar att en
kortare tid med hemvårdsstöd innebär att fler barn
kommer att behöva förskoleplats. Därför borde
familjeledighetsreformen och utvecklandet av
småbarnspedagogiken gå hand i hand.
Läs mer: oaj.fi 28.9.2017
Tutorlärarverksamheten fortsätter
Tutorlärare kan handleda övriga lärare i att förändra
skolkulturen, kan vara stöd vid införandet av de nya
läroplanerna och kan hjälpa lärarna med
användningen av digitala hjälpmedel.
Läs mer: fsl.fi 19.9.2017
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Regleringar gällande den privata förskolan ska ses
över
Regeringen vill se närmare på regleringen av den
privata förskolan. Utdanningsforbundet tycker att det är
bra att man får bättre kunskap och insikt i hur sektorn
fungerar.
Läs mer: utdanningsforbundet.no 5.10.2017
Ja till gratis förskola, men rör inte barnbidraget
En gratis förskola ska inte finansieras genom att man
behovsprövar barnbidraget, anser Utdanningsforbundet.
Läs mer: utdanningsforbundet.no 4.10.2017
OECD-rapport visar att den norska lärarlönen är
sämst i Norden
30-40.000 lärare i Norge jobbar inom andra yrken.
Kommunerna skulle i större grad kunna använda lönen
för att rekrytera fler lärare och behålla dem i skolan,
anser Utdanningsforbundet.
Läs mer: utdanningsforbundet.no 27.9.2017

Lärarnas administrativa uppgifter har ökat
Lärarna upplever att arbetsbelastningen har ökat och
detta beror till största del på att de fått fler
administrativa arbetsuppgifter. Lärarförbundet
presenterar fem förslag för att komma till rätta med
problemet.
Läs mer: lararforbundet.se 13.10.2017
Fler lärare återvänder till läraryrket
CSB:s statistik visar att antalet lärare som återvänder
till läraryrket har ökat. Samtidigt har antalet lärare som
lämnar yrket minskat. Utbildningsminister Gustav
Fridolin tror att de höjda lönerna spelar in.
Läs mer: skolvarlden.se 6.10.2017
Lärare önskar mer förtroende från politikerna
I en undersökning som Lärarförbundet har låtit utföra
framkommer att bara en av tre lärare anser att politiker
har mycket eller ganska stort förtroende för
lärarkåren. ”Genom att lita på en stark och kompetent
lärarkår kan politiken fokusera på att rätt
förutsättningar finns på plats”, säger Johanna Jaara
Åstrand som är Lärarförbundets ordförande.
Läs mer: lararforbundet.se 29.9.2017
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Blir allt svårare att rekrytera lärare
Lärarförbundet har gjort en enkätundersökning med
frågor till skolledare om hur rekryteringssituationen ser
ut. Undersökningen visar att det har blivit svårare att
rekrytera behöriga lärare, jämfört med situationen för
fem år sedan.
Läs mer: laraforbundet.se 27.9.2017

__________________________________
Mer nordiskt samarbete för att godkänna utländska
utbildningar
De nordiska länderna bör samarbeta ännu närmare för
att göra det lättare för personer som kommer till
Norden att använda sin kompetens och utbildning,
visar en nordisk kartläggning av reglerna för hur man
godkänner utländska utbildningar.
Läs mer: Norden.org 11.10.2017
Norden går med vinst
Norden har ett handelsöverskott i förhållande till
omvärlden, eftersom Norden exporterar mer varor än
regionen importerar. Statistik som visar hur det går för
Norden och de enskilda länderna har nyligen
sammanställts.
Läs mer: Norden.org 11.10.2017
Nu finns ett Nordic Innovation House i New York
Syftet med Nordic Innovation House är att stödja
nordiska innovatörer i New York, hjälpa till att och
förverkliga deras idéer och ge dem bästa möjliga start
som företag.
Läs mer: Norden.org 21.9.2017
Barn och unga med psykiska problem bör få hjälp
på nätet
Nordiska rådet vill med hjälp av digitala lösningar
utveckla möjligheterna att hjälpa barn och unga som
mår psykiskt dåligt. Man vill att det ska bli enklare att
hitta hjälp t.ex. via olika appar på nätet.
Läs mer: Norden.org 20.9.2017
Det måste bli enklare att få en studieplats i Norden
Nordiska rådet vill att man förbättrar möjligheterna för
ungdomar i Norden att få en studieplats i de andra
nordiska länderna.
Läs mer: Norden.org 20.9.2017
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