SKOLENYT
Lyngby-Taarbæk Lærerforening, Kreds 22 – Januar 2018
svageste. Der er intet, der tyder
på, at hverken den forlængede
2018 bliver endnu et spænden- skoledag eller de ekstra dansktide år for både elever, skoler og i mer, som blev indført med
særdeleshed lærerne. For hvad skolereformen i 2013, i sig selv
hjælper noget.
kommer der til at ske i 2018?

Godt nytår!?!

Vil flere skoler indføre totalt mobilforbud, som Skolen på
Grundtvigsvej på Frederiksberg
gjorde det i efteråret?

Sådan lyder konklusionen fra
den danske del af den internationale læseundersøgelse PIRLS
2016.

Vil tilgangen til privatskoler fortsat stige? Med udgangen af
2017 lå andelen af elever i privatskoler på 17%.

" Hvis vi sammenligner de skoler,
der har flest timer, med dem,
der har færrest, ser vi ingen
sammenhæng mellem timetal
og læsescore, hverken i Danmark eller de øvrige nordiske
lande. Det viser, at hvis blot man
har et rimeligt antal timer i det
hovedsprog, man lærer at læse
på, betyder et par timer fra eller
til ikke noget.

Og hvad bliver resultatet af forårets forhandlinger? Banerne er
kridtet meget tydeligt op og med
forhandlingsfællesskabets musketered er der lagt maksimalt
pres på arbejdsgiverne.
Lærerne skal i realitetsforhandlinger, og vi er klar til at hjælpe
hinanden, lyder signalet fra de
51 organisationer i Forhandlingsfællesskabet forud for OK 2018.
Med udgangen af 2017 kunne vi
også læse at den lange skoledag
ikke giver bedre læsere. De Danske elever i fjerde klasse er
faldet fra en delt femteplads til
en delt 13. plads i stor international læseundersøgelse.
Blandt årsagerne er svækket læselyst, træthed på lange
skoledage og at skolen fortsat
ikke lykkes med at løfte de

undersøgelsen tegn på, at et ekstra højt timetal var en faktor for
bedre læsescore, selvom Undervisningsministeriet gerne ville
udlægge teksten sådan.
Nu, fem år og en skolereform
med en markant forlænget skoledag senere, er Danmark gået
tilbage med gennemsnitligt syv
læsepoint og er rykket ned på en
delt 13. plads.

Ny kommunalbestyrelse
fra 2018
Efter et flot valg til de konservative har kommunalbestyrelsen
og udvalgene konstitueret sig.
Sofia Osmani (C) og Simon Pihl
Sørensen (A) fortsætter som
henholdsvis borgmester og viceborgmester.
De
forskellige
udvalg har også konstitueret sig
og der er selvfølgelig også udskiftning i det nye Børne- og
Ungdomsudvalg:

Det afgørende er, hvad der foregår," siger Jan Mejding, lektor
ved DPU Aarhus Universitet og
leder af den danske del af undersøgelsen.
Formand Gitte Kjær-WesterDa den seneste rapport, PIRLS mann (B)
2011, blev fremlagt i december Næstformand Martin Vendel Ni2012, stod politikerne på Chri- elsen (C)
stiansborg foran at foretage den
største ændring af den danske Charlotte Shafer (C)
skole i 200 år. Akkurat da opnåe- Magnus von Dreiager (C)
de de danske skoleelever det
Bodil Kornbek (A)
flotteste resultat nogensinde i
en international undersøgelse, Mette Hoff (A)
nemlig en delt femteplads. Henriette Breum (V)
Heller ikke dengang viste PIRLS-

Lyngby-Taarbæk Lærerforening – Kreds 22
Sorgenfrivej 12, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf: 45872621

Redaktør: Christian W. Larsen
E-mail:022@dlf.org
Hjemmeside: kreds22.dk

Lyngby-Taarbæk Lærerforening – Kreds 22
Sorgenfrivej 12, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf: 45872621

Redaktør: Christian W. Larsen
E-mail:022@dlf.org
Hjemmeside: kreds22.dk

