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Förhandlingarna om lärarnas arbetstid har gått i
stå
Efter två månader har förhandlingarna mellan de
kommunala och statliga förhandlarna
(KL/Moderniseringsstyrelsen) och Lærernes
Centralorganisation om lärarnas arbetstid kört fast.
Läs mer: dlf.org 12.2.2018
De akademiska undervisningsorganisationerna
förhandlar tillsammans
Dansk Magisterforening, DJØF, IDA och GL förhandlar
tillsammans som akademiska
undervisningsorganisationer om tre krav, nämligen
krav på jämn arbetsbelastning, öppenhet om
transparens i planläggningen samt bättre villkor för
dem som måste sköta uppgifter på flera geografiskt
spridda ställen.
Läs mer: gl.org 7.2.2018
Nya toner från Världsbanken: Barn lär sig bäst
genom lek
I rapporten ‘World Development Report 2018: Learning
to realize education’s promise’ konkluderar man på
basen av de senaste årens forskning att förskola för 35-åringar är positivt för barns inlärning. Rapporten slår
också fast att den positiva effekten är beroende av att
förskolepedagogiken inte är för akademisk eller
överstrukturerad.
Läs mer: bupl.dk 6.2.2018
Ny teknologi ska understöda skolan – inte omvänt
Jeanette Sjøberg, ordförande för DLF:s
undervisningsutskott, hälsar debatten om teknologi i
skolan välkommen. Hon understryker att diskussionen
ska handla om hur teknologin kan stärka
undervisningen, inte hur vi ska ordna undervisningen
så att den passar den nya teknologin.
Läs mer: dlf.org 2.2.2018

Strejkvarsel vid Helsingfors universitet och dess
två övningsskolor
Personalen vid Helsingfors universitet och två finska
övningsskolor i Helsingfors strejkar onsdagen den 28
februari om resultat inte kan nås i förhandlingarna före
det.
Läs mer: oaj.fi 13.2.2018
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Ganska låsta förhandlingar inom den privata
undervisningssektorn
Förhandlingarna inom den privata
undervisningssektorn stampar på stället.
Läs mer: oaj.fi 12.2.2018 och oaj.fi 11.2.2018
Förhandlingsresultat inom kommunala sektorn
Den 8 februari nåddes förhandlingsresultat som skall
ge en allmän förhöjning till alla arbetstagare inom
kommunsektorn under två år. Samma kväll
meddelades att förhandlingsresultat också nåtts
gällande den kommunala undervisningssektorns
avtalsområde.
Läs mer: fsl.fi 8.2.2018 och fsl.fi 9.2.2018

Undervisning med surfplatta som ersätter läraren
stoppad av ugandiska myndigheter
Nu kräver myndigheter i Uganda att Bridge
International Academies (BIA) stänger sina skolor i
landet. Skolorna uppfyller inte minimikraven för
utbildningskvalitet, säkerhet och trygghet.
Läs mer: utdanningsforbundet.no 13.2.2018
Fler som vill undersöka pengaströmmarna till den
privata förskolan
På Utdanningsforbundet är man glad över att allt fler i
Stortinget vill se över pengaströmmarna till offentligt
finansierade välfärdstjänster, inklusive förskolan. Man
anser att förskollagen måste ändras så att offentliga
anslag och betalning av föräldrarna helt och hållet
kommer barnen till godo.
Läs mer: utdanningsforbundet.no 9.2.2018
Ny studerandeorganisation inom Skolenes
Landsforbund
En egen lärarstuderandeorganisation i regi av
Skolenes Landsforbund finns nu i Bodø. Alla
studerande vid offentliga godkända högskolor och
universitet, samt yrkesskolor, kan bli
studerandemedlemmar i SL.
Läs mer: skoleneslandsforbund.no 24.1.2018

Lärare kan stärka nyanlända elever
För nyanlända och flerspråkiga elever som ännu inte
erövrat det svenska språket är studiehandledning på
modersmålet ett mycket viktigt stöd för att de ska klara
skolan.
Läs mer: skolvarlden.se 13.2.2018
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Tungt för lärare på språkintroduktion
Yrkesetiken kan komma i kläm och arbetet tära hårt på
lärare som både ska undervisa och vara ett stöd för de
ensamkommande eleverna.
Läs mer: lararnastidning.se 9.2.2018
Skolverket har tagit fram ett förslag på reviderad
läroplan
Skolverket har gett ett förslag till reviderad läroplan för
förskolan och Lärarförbundet har gett synpunkter på
detta och vill bland annat se tydligare formuleringar om
att det är förskolläraren som ansvarar för
undervisningen.
Läs mer: lararforbundet.se 6.2.2018

__________________________________
Education International har utnämnt ny
generalsekreterare
Amerikanen David Edwards har valts till ny
generalsekreterare för EI efter Fred van Leeuwen.
Edwards har innehaft positionen som vice
generalsekreterare sedan 2011 och har lett EI:s arbete
inom utbildningspolitik, anställningsförhållanden,
forskning och kommunikation.
Läs mer: ei-ie.org 23.1.2018
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