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Vi kan inte spara oss till succé
För tredje året i rad ska gymnasieutbildningen spara
två procent i ett så kallat ”omprioriteringsbidrag”. Det
är resultatet av budgetavtalet för 2018. Helt fel
tillvägagångssätt, enligt Annette Nordstrøm Hansen
som är ordförande för GL.
Läs mer: gl.org 2.1.2018
Pedagogutbildningen ger den lägsta förtjänsten i
förhållande till utbildningar av samma längd
Det här visar en ny rapport från AE
(Arbejderbevægelsens Erhvervsråd), som jämför olika
utbildningar med den förväntade disponibla
livsinkomsten.
Läs mer: bupl.dk 21.12.2017

OAJ och fem finländska forskningsinstitut anser
att det behövs ett lärarregister
I Finland finns det inte tillräckliga uppgifter om vilka
ämneslärare det behövs flera av och vilka ämneslärare
det finns för många av. En utredningsperson eller en
arbetsgrupp skulle i samarbete med berörda parter
kunna kartlägga nuläget och alla användningsområden
för ett lärarregister, samt nyttan och effekten av ett
sådant.
Läs mer: oaj.fi 16.1.2018
Försök med årsarbetstid i grundskolan nästa höst
OAJ och Kommunarbetsgivarna KT har nått resultat i
sina förhandlingar om ett försök med årsarbetstid i
grundskolan. Lokala försök inleds troligtvis i höst på
några orter. Man har gjort lokala försök med
årsarbetstid också tidigare, men inte kommit fram till
någon modell som kunde lämpa sig för alla.
Läs mer: oaj.fi 9.1.2018

Förhandlingsresultat på Färöarna
Läs mer: pedagogfelag.fo 14.1.2018
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Skolledare har för lite tid
Många skolor har svår att rekrytera nya skolledare.
Orsaker till detta kan vara att skolledarnas
arbetsmängd ökat och att många upplever att de inte
har tillräckligt mycket tid för det pedagogiska
ledarskapet och utvecklingsarbete.
Läs mer: utdanningsforbundet.no 15.1.2018
Norm för antalet förskollärare fastslagen
Utdanningsforbundet har länge arbetat för att öka antalet
utbildade förskollärare i förskolan och anser att deras
andel ska vara minst 50 procent.
Kunnskapsdepartementet har satt normen till 43 procent
för tillfället, men har talat om att man vill höja den.
Läs mer: utdanningsforbundet.no 11.1.2018
Bland annat högre lön är lösningen på lärarbristen
Skolenes landsforbund anser att man genom att höja
lönen och utbilda de okvalificerade lärare som redan
finns i skolan kunde öka antalet utbildade lärare.
Läs mer: skoleneslandsforbund.no 5.1.2018

Rapport visar att lärartätheten är lägre på
vinstdrivna skolor
Vinstdrift leder automatiskt till uppköp och
sammanslagningar av skolor, samt till lägre lärartäthet,
enligt en ny LO-rapport.
Läs mer: lararnastidning.se 15.1.2018
Stor satsning på ny webbplats om psykisk ohälsa
hos unga
Lärarnas Riksförbund ska tillsammans med Sveriges
Psykologförbund, Sveriges Elevkårer och Stiftelsen
Företagsam skapa en webbplats för unga som handlar
om psykisk ohälsa. Målet är att bygga upp ett virtuellt
kunskapsstöd som ska nå ut till både de unga, deras
föräldrar och yrkesverksamma i skolan
Läs mer: skolvarlden.se 15.1.2018
Nya lagar för den svenska skolan under 2018
Tioårig skolplikt, återinförda stadieindelningar med
timplaner och moderna språk senast i årskurs 6. Det är
några av de lagförändringar som träder i kraft inom
utbildningsområdet under 2018.
Läs mer: lararnastidning.se 9.1.2018
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Nio av tio lärare hinner inte med sitt uppdrag under
ordinarie arbetstid visar en färsk undersökning
Sju av tio grundskole- och gymnasielärare kan under
sin fritid vara tvungna att arbeta igen sådant de inte
hunnit med under sin ordinarie arbetstid. Den främsta
orsaken är obalans mellan krav och resurser.
Läs mer: lararforbundet.se 3.1.2018
LR:s och lärarstudenternas krav för att få skolan
att lyfta
Lärarnas Riksförbund och Lärarnas Riksförbunds
Studentförening listar en del punkter som de anser
betydelsefulla för att den svenska skolan ska kunna gå
en ljusare framtid till mötes.
Läs mer: lr.se 29.12.2017
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