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Från Nämnarens utsände medarbetare Janus

Betygsanvisningar
klara!
Undervisningsverket (UV) har nu
presenterat sina anvisningar för slut-
betyg i grundskolan.

Redan när läroplanen kom fick
UV förfrågningar då många lärare
ansåg att anvisningarna var oklara.

— Vi kunde inte ta tag i den biten
då, förklarar UV:s all-expert Pia
Get. Skulle vi ta tag i alla oklarheter i
läroplanen hade vi haft heltidsarbete
i 15 år, fortsätter hon, och vem skul-
le då skriva alla våra rutinmässigt
oläsliga?

När nu elever som presumtiva väljare
inför valet i höstas ställde frågor till
regeringen utsågs emellertid snabbt
en expertgrupp, och det är denna
som nu presenterat anvisningar.

Den fråga man utrett är om vårter-
minsbetyget i åk 9 skall avse vad
eleven presterat under denna termin,
om det skall avse hela läsåret eller
t o m hela högstadiet. Utredningens
svar på frågan är ett klart och enty-
digt " ja" .

— I grunden är det ju klart, förkla-
rar ordföranden, parlamentsledamo-
ten Sigurd Trunt (obetyd), att bety-
get skall gälla vårterminen. Men om
en elev tillfälligt varit på nedgång, då
bör man ta hänsyn till prestationerna
under hösten. Om nedgången börja-
de redan då och om en elev visat
goda kunskaper tidigare någon gång
under högstadiet bör emellertid detta
avspeglas i betyget, konstaterar
S Trunt.

— Här gäller det att lägga upp en
långsiktig taktik, säger en elev som
Nämnarens utsände varit i kontakt
med. Jag funderar på att göra ett
ryck under vårterminen i 8:an, då
brukar det vara rätt slött i klasserna.
Då kan man nog få till några fem-
mor.

Betygs-
anvisningarna
vållar testaments-
problem!
De nya anvisningarna om avgångsbe-
tyg i grundskolan har vållat problem.

En grupp elever påstår att de varit
väldigt duktiga i årskurs 7, men att
deras lärare då, nu är försvunnen.

— Det är kris det här, förklarar en
elev. Jag var jättefin i sjuan, va, i
språk å sånt, va, men gubben som vi
hatt, va, är ju gammal, va. Det gäller
ju att hållan i liv, va, konstaterar
han.

En känd huvudstadsadvokat, som
ställer upp på vad som helst, berättar
för Nämnarens utsände, att han rå-
der lärare att ta upp sina betyg i
testamenten.

— Vi har redan haft ett sådant fall.
En adjunkt Pettersson hade testa-
menterat 472 femmor i matematik till
gamla elever. Vi gick ut med en an-
nons för att få tag på arvtagare och
det gick bra. Vi har hittills fått in
1 361 svar, meddelar advokaten.

— Vi hade inte räknat med dessa
konsekvenser, förklarar S Trunt.
Men lösningen måste bli den vanliga,
ett nytt ämbetsverk, Statens Be-
tygsverk, SBV, som får hålla i det
här. Det blir ju en del arbetstillfällen
inom offentliga sektorn då också.

Prestationslöner
för rektorer klara

Utredningen om s k prestationslöner
för rektorer är nu klar. Principen är
att rektorer som driver skolan mot en
klar ideologisk bakgrund och klarar
chefsrollen skall få höjd lön. Å and-
ra sidan skall rektorer som är mer
intresserade av konferenser (helst på
annan ort), rotarysammanträden och
uttag av semesterdagar få lönen
sänkt.

— Vi är inte helt klara än, vi kunde
inte drömma om att det fanns så
många rektorer, förklarar utredning-
ens ordförande för Nämnarens ut-
sände. Men det är helt klart att detta
kommer att bli den största besparing,
som någonsin genomförts inom den
offentliga sektorn.

Lgr 80 genomförs
1991!
Undervisningsverket, UV, har beslu-
tat att s k blockbetyg skall införas
1991.

— Beslutet innebär, säger UV-che-
fen, att läroplanen i realiteten då
kommer att vara genomförd.

Från Skattebetalarnas förening i Pe-
dagorien krävs nu att samma inkuba-
tionstid från beslut till genomföran-
de också skall gälla parlamentsbeslut
om skattehöjningar eller, som det
heter i regeringsdeklarationerna,
"beslut om förändrade skattereg-
ler".

Det har väckt stor uppståndelse att
UV:s beslut om blockbetyg var en-
hälligt. Även sådana styrelsemedlem-
mar som reflexmässigt brukar rösta
nej till förändringar har sålunda
ställt sig bakom beslutet.

— De har antagligen inte förstått
ärendet, säger en högt uppsatt UV-
tjänsteman som av lättförklarliga
skäl önskar vara anonym.

— Men, tillägger han, varför skulle
de begripa just detta ärende?

Expertdefinition
åstadkommer
flyttningar
Eftersom experter får högre föreläs-
ningsarvoden vid högskolor har
myndigheterna nu definierat begrep-
pet "expert" sålunda:

Expert är föreläsare bosatt i annan
kommun

Från bostadsstyrelsen rapporteras,
att utflyttningen den senaste tiden
varit särskilt stor från kommuner
med egen högskola.


