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Ett visionärt utbildningssystem under press
Framtidens gymnasieutbildningar ska också i
fortsättningen vara studieförberedande och
allmänbildande. Detta skriver Annette Nordstrøm
Hansen, ordförande för GL.
Läs mer: gl.org 7.11.2017
Grundskolan är hotad – fem dogmer för den
gemensamma skolan
Anders Bondo Christensen har tillsammans med
ordförandena för FOA och 3F skrivit en artikel om
utvecklingen av en välfungerande grundskola:
Fællesskabets skole. Grundskolan är fundamentet för
våra barns och Danmarks framtid, och vi vill arbeta för
att främja och utveckla den så att kommande
generationer ska trivas.
Läs mer: dlf.org 31.10.2017
Digitalisering är inte lösningen på sparkraven
HL arbetar ständigt för att trygga att digitaliseringen av
yrkesutbildningen inte sker på bekostnad av kvaliteten.
HL har tilsammans med Uddannelsesforbundet och
Danske Erhvervsskoler og Gymnasier utvecklat ett
material som skolorna kan använda i den lokala
dialogen om vad digitalisering egentlig är, och på vilka
områden det lönar sig att digitalisera.
Läs mer: hl.dk 31.10.2017
Offentliga arbetsgivarna har fått mera makt, visar
rapport
Lärarkonflikten och finanskrisen har gett
arbetsgivarsidan större makt, visar en rapport från
Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og
Organisationsstudier (FAOS) vid Sociologisk Institut,
Københavns Universitet. Det här har konsekvenser för
välfärden, enligt Anders Bondo Christensen som är
ordförande för DLF.
Läs mer: dlf.org 24.10.2017
Fler pedagoger utsätts för våld
Fler pedagoger upplever fysiskt våld på arbetsplatsen.
Undervisningsministern anser att det handlar om
bristande respekt och har tillsatt en grupp som ska
utarbeta en handlingsplan för att lösa problemet. Mette
Aagaard Larsen som är facklig sekreterare i BUPL, tar
emot gruppen med öppna armar, men anser att
problemet är större än bara brist på en handlingsplan.
Läs mer: bupl.dk 16.10.2017
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Omfattande inneluftsundersökning gjord av OAJ
och Åbo universitet
Inneluftundersökningen 2017 är den första nationella
undersökningen i utbildningssektorn, i vilken man
undersökt arbetsplatsrelaterad hälsa och symptom på
grund av dålig inneluft.
Läs mer: oaj.fi 31.10.2017
Vem bär ansvaret för skolungdomarnas hälsa?
undrar Finlands Svenska Skolungdomsförbund
FSS frågar vem som bär ansvaret för ungas hälsa och
efterlyser mer ansvarstagande av politiker på alla
nivåer.
Läs mer: skolungdom.fi 23.10.2017
”Dubbla budskap från Världsbanken”
Världsbankens årliga World Development Report
handlar i år för första gången om utbildning. Antonia
Wulff som jobbar på EI med FN:s agenda för hållbar
utveckling, skriver om sin syn på Världsbankens
arbete för utbildning.
Läs mer: opettaja.fi 20.10.2017

Birthe Therkildsen vald till ny ordförande för IMAK
för nästa fyraårsperiod
Therkildsen tar över ordförandeskapet efter Karl
Frederik Danielsen.
Läs mer: imak.gl 14.11.2017

Ragnar Þór Pétursson blir ny ordförande för
Kennarasambands Íslands, KI.
Ragnar Þór vann ordförandevalet med 56,3% av
rösterna. Han tar över ordförandeskapet i april nästa år
efter Thordur A. Hjaltested som fungerat som
ordförande sedan 2011.
Läs mer: ki.is 7.11.2017

Föräldrarna efterlyser kompetens i förskolan
En genomgång av undersökningar bland föräldrar
visar att föräldrarna till de yngsta barnen i förskolan
anser att personalens kompetens är viktigare än
tidigare.
Läs mer: utdanningsforbundet.no 9.11.2017
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Undersökning om våld mot lärare i skolan
En undersökning som Utdanningsforbundet låtit göra
visar att många lärare upplever våld och hot i sin vardag.
Ingens ska behöva stå ensam efter att ha upplevt våld
eller hot, säger Steffen Handal, ordförande i
Utdanningsforbundet.
Läs mer: utdanningsforbundet.no 31.10.2017

Forskningsprojekt om arbetslivet i Norden 2030
Nordiska ministerrådet för Arbetsliv engagerar 25
forskare från sju nordiska universitet för att under
ledning av Fafo forska i hur den nordiska modellen
kunde fungera i ett framtida arbetsliv.
Läs mer: Norden.org 18.10.2017

Skolforskningsinstitutets genomgång visar att
digitala lärresurser med tydligt fokus kan höja
kunskaperna i matematik
Slutsatsen är att de flesta av resurserna kan ha
positiva effekter på kunskapsutvecklingen i matematik.
Innehållet bör vara tydligt avgränsat och fokuserat på
en specifik del av matematiken. Man kan dock enligt
genomgången inte utesluta att samma vinster går att
uppnå med andra metoder.
Läs mer: lararnastidning.se 15.11.2017
Pedagogisk segregation de senaste 25 åren
Tre skolforskare var inbjudna att analysera orsakerna
till svensk skolas bristande likvärdighet. Konferensen
anordnades i Stockholm av Lärarförbundet, Lärarnas
Riksförbund och LO.
Läs mer: lararnastidning.se 14.11.2017
Bemanningsföretag inriktade på att hyra ut
personal till skolsektorn gör rekordvinster
Det är brist på lärare, och det är svårt att rekrytera och
hitta vikarier. Här har bemanningsföretagen hittat en
nisch som de gör stora vinster på.
Läs mer: skolvarlden.se 14.11.2017
Absolut nolltolerans mot sexuella övergrepp i
skolan
Efter de senaste veckornas #metoo-debatt har Åsa
Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund och
Julia Lindh, förbundsordförande Sveriges elevråd,
SVEA skrivit en debattartikel om ämnet.
Läs mer: lr.se 14.11.2017

__________________________________
Nordiskt samarbete mycket populärt
Över 90 procent av befolkningen i Norden anser att det
är viktigt eller mycket viktigt med ett nordiskt
samarbete. Det här visar en undersökning som
Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet har låtit
utföra i höst.
Läs mer: Norden.org 31.10.2017
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