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Ett första litet steg mot lika lön: BUPL får
genombrott för lika lön
Problemet med lika lön ska åtgärdas. Kravet kommer
att resas vid inkomstförhandlingarna. Det är ett
historiskt viktigt steg, säger BUPL:s ordförande Elisa
Bergmann.
Läs mer: bupl.dk 11.12.2017
3 av 20 barn inte klara för skolstarten
För tre av tjugo barn som förra året gick 0-klassen
hade det varit bättre att fortsätta i förskolan ett år till.
Barnen ska vara mogna för själva undervisningen,
men också för allt annat som krävs av
skolgemenskapen.
Läs mer: bupl.dk 6.12.2017
Danska elever läser sämre än 2011
Elever i fjärde klass läser sämre nu än före den
danska folkskolreformen. Det är en utveckling i fel
riktning och det är avgörande att vi kan vända den,
säger vice ordförande Dorte Lange i DLF.
Läs mer: dlf.org 5.12.2017
Danska regeringens nya språkstrategi
Regeringen har presenterat en ny nationell
språkstrategi, som ska styrka de främmande språken i
utbildningen. GL tar emot strategin positivt, men pekar
samtidigt på vissa brister, bland annat otillräcklig
finansiering.
Läs mer: gl.org 29.11.2017

Åtgärdsförslag för att utveckla finländarnas
språkkunskaper
Visionen är att man ska utveckla den finländska
språkreserven så att alla finländare behärskar minst
fyra språk i framtiden.
Läs mer: Hufvudstadsbladet 14.12.2017

Arbetsnedläggelse för Føroya Pedagogfelags
medlemmar
Føroya Pedagogfelags styrelse konstaterar att
löneförhandlingarna med arbetsgivarna har gått i stå
efter att båda parter förkastat ett medlingsförslag
tidigare denna månad. FP varslade då om
arbetsnedläggelse för ledare, chefer vid sociala
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institutioner och koordinatorer och de lade ner sina
arbeten, varpå den kommunala arbetsgivarföreningen
varslade om lockout för alla som arbetar i förskolan.
FP har i sin tur varslat om arbetsnedläggelse för alla
medlemmar som arbetar inom det socialpedagogiska
området och arbetsnedläggelsen träder i kraft den 16
december.
Läs mer: nls.info december 2017

En liten nedgång i antalet elever per lärare
I år är det en liten nedgång i antalet elever per lärare i
grundskolan. Det visar färsk information från
Grunnskolens informasjonssystem. En postitiv utveckling,
säger Utdanningsforbundets Steffen Handal.
Läs mer: utdanningsforbundet.no 14.12.2017
Positiva erfarenheter av lärarsatsning
Rektorerna, lärarna och eleverna upplever satsningen
på fler lärare i högstadiet som positiva, men samtidigt
skiljer sig deras upplevelser från det resultat som
statistiska analyser visar.
Läs mer: utdanningsforbundet.no 12.12.2017
och skoleneslandsforbund.no 12.12.2017
Enighet om arbetstiden i skolan
Lärarorganisationerna och KS har efter en lång
förhandlingsprocess enats om att förlänga dagens
arbetstidsavtal för skolverket i ytterligare två år
Läs mer: utdanningsforbundet.no 4.12.2017
En norm för minsta antalet elever
Avtalet innebär att regeringen nu måste införa en norm
för lärartäthet på skolnivå, något som
Utdanningsforbundet arbetat för i många år.
Läs mer: utdanningsforbundet.no 23.11.2017

Även skolaktiebolag som gick med vinst fick
statsbidrag från Skolverket
En undersökning som Lärarnas tidning gjort, visar att
115 av de skolaktiebolag som delade ut vinst förra året
fick statsbidrag från Skolverket.
Läs mer: lararnastidning.se 14.12.2017
Elevernas läsförmåga blivit bättre
Svenska fjärdeklassare har förbättrat sin läsförmåga
ordentligt, enligt PIRLS som är en internationell
kunskapsmätning som mäter läsförståelse. Resultatet
är det bästa sedan 2001.
Läs mer: lararforbundet.se 5.12.2017
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Matilda Gustafsson omvald till ordförande för
Lärarförbundet Student
Matilda Gustafsson har suttit som ordförande för
Lärarförbundet Student i ett år och omvaldes till
ordförandeposten på årsmötet. Till vice ordförande
valdes Elouise Johansson.
Läs mer: lararforbundet.se 2.12.2017
Lärlingssystemet kunde utnyttjas bättre för att få
fler gymnasieelever att ta examen
Var tredje gymnasieelev tar inte examen och nu borde
man satsa på att få en ändring på detta. Det finns inget
behov av att uppfinna exempelvis nya krångliga
anställningsformer, när vi redan har ett fungerade
lärlingssystem som vi kan använda oss av, anser bl.a.
Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.
Läs mer: skolvarlden.se 1.12.2017
Förskoleklassen blir obligatorisk
Lärarförbundet har kämpat för detta länge och nu
önskar man att regeringen och kommunerna ska
investera i verksamheten. Förskoleklassen har en
viktig roll som bro mellan förskola och grundskola.
Läs mer: lararforbundet.se 17.11.2017

__________________________________
Framtida nordiskt utbildningssamarbete och
toppmöte om forskning
Ministerrådet för Utbildning och Forskning (MR-U) höll
6 november 2017 sitt andra möte under det norska
ordförandeskapet 2017. Diskussioner om det framtida
nordiska utbildningssamarbetet följdes upp av ett
toppmöte om forskningssamarbetet i Norden.
Meningen är att det ska bli konkret uppföljning under
det svenska ordförandeskapet 2018.
Läs mer: Norden.org 16.11.2017
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