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   NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD 

Helsingfors 18 december 2015 

Inbjudan till seminarium 

  

Kommersialisering i utbildningen i Norden 

Tidpunkt  29.- 30 mars 2016 kl. 12.00 – 17.00 och 9.00 -15.00 

Plats Lärarnas Hus, Hausmannsgate 17, Oslo.  

 

Bakgrund  Education International, EI:s kampanj ”Global response” - mot den 

ökande kommersialiseringen i utbildningen fick brett stöd av 

delegaterna vid den 7: e världskongressen i Ottawa. Också på ETUCE-

nivå har kampanjen rönt stort intresse. 

EI: s ordförande Susan Hopgood sade på kongressen bland annat att 

EI behöver ett globalt svar till uppkomsten av edu-företag inom 

utbildningsområdet - den ideella sektorn är nu värd $ 5000000000000 

dollar. "Kampanjen kommer att omfatta kommersialisering inom 

utbildning från tidig barndom till universitetet", sade hon och tillade att 

kommersialiseringen i utbildning är det största hotet mot allas rätt till 

utbildning. 

Resolutionen gav EI:s styrelse mandat, att lansera en global kampanj 

som engagerar förbunden och medlemsorganisationerna att möta den 

växande trenden att lägga ut utbildning till kommersiella aktörer och 

involvera dem i utbildningsrelaterade verksamheter och tjänster. 

Resolutionen gav styrelsen också mandat att inrätta en EI arbetsgrupp 

för kommersialisering i utbildning. 

NLS styrelse diskuterade kommersialiseringen i utbildningen på sitt 

styrelsemöte i Oslo 1.-2.12.2015 och beslutade kartlägga situationen i 

Norden vad gäller grundskolan och förskolan (barnehage). Förutom att 

kartlägga konstaterade styrelsen att det är viktigt att vi också i Norden 

är alerta på försök att kommersialisera utbildningen, som hotar rätten till 

jämlik och inkluderande skola för alla.  

Styrelsen beslöt att genomföra kartläggningen i form av ett seminarium. 

Till seminariet inbjuds representanter för alla NLS- organisationer som 

arbetar eller bevakar kommersialisering i utbildningssektorn. Seminariet 

riktar sig till både förtroendevalda och anställda i förbunden. 
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Mål Målet med seminariet är att kartlägga hur kommersialisering i utbildning 

påverkar medbestämmande och politisk styrning. Målet är också att 

jämföra lagstiftning om privat utbildning i de nordiska länderna och att 

utväxla erfarenheter om hur vi ser på och arbetar med kommersiella 

aktörer och hur vi som organisationer kan samarbeta och stöda 

varandra framöver om kommersialiseringen hotar allas rätt till en 

kvalitativ högtstående, jämlik och inkluderande skola för alla. 

Målgrupp  Alla intresserade inom de nordiska lärarorganisationerna som arbetar 

med kommersialisering i utbildning. 

Innehåll  Tanken är att på bästa sätt uppdatera och kartlägga vad som händer på 

utbildningskommersialiseringens område i Norden med hjälp av 

utomstående experter samt sakkunniga ur egna led. 

Rapporter Vi hoppas att samtliga delegationer på förhand sänder in en rapport på 

ca 1-2 sidor om hur det ser ut i de olika länderna på det privata 

området. Sänd rapporterna till NLS kansli senast den 21 mars så att 

alla deltagare hinner få dem och bekanta sig med dem på förhand. 

Anmälan Anmälning till seminariet sker elektroniskt via webblanketten. Anmälning 

kan ske så snabbt som möjligt men sista anmälningsdatum är fredagen 

den 4 mars. Närmare program och tidsplan samt hotellinformation 

sänds ut inom januari månad. 

Konferensavgift  Konferensens kostnader täcks med en deltagaravgift, som vi meddelar i 

god tid före seminariet. Vi försöker hålla den så låg som möjligt.  

För ytterligare information om innehåll och praktiska upplysningar 

kontakta NLS kansli anders.rusk@oaj.fi eller eva.ronnberg@oaj.fi   

Välkomna med Era anmälningar! 

Med vänlig hälsning 

Anders Rusk 

Generalsekreterare 
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