En bra relation mellan lärare och elev är en bra förutsättning för att kunna lära ut och lära sig något i
skolan. En kontinuerlig uppföljning av elevens inlärning och utveckling sker i form av prov och betyg
men en konstruktiv dialog kring elevernas önskemål av läraren finns inte.
Det har diskuterats att man ska kunna överklaga sina betyg vilket jag är positiv till.
Jag tycker det är viktigt för lärarens personliga utveckling att han/hon även får ett skriftligt omdöme
av eleverna så att han/hon får reda på om jobbet som utförts är bra eller var det kan förbättras. Att
eleverna ska kunna betygsätta lärare ska således inte vara en kanal enbart för kritik utan en
möjlighet för elever att hjälpa läraren att nå ut till eleverna på ett bättre sätt.
Därför är det viktigt att ett betygsystem av lärare inte har för utgångspunkt att kritisera det som är
dåligt utan utformningen ska ge förslag på vad läraren kan bli bättre på.
Igår kom skolinspektionens rapport gällande hur eleverna lyckas med att nå godkänt i samtliga
ämnen i grundskolan, det var samma låga siffror som vi visat de senaste 10åren.
Varför är det på detta viset? Jag kan tro att det har med pedagogerna att göra och kanske att de inte
kontrollerar sig själva eller funderar över vad som gick snett.
Om en snickare bygger att tak och taket rasar in så kommer en utredning att visa vad det var som
gick snett. Klena balkar eller dåliga infästningar, men om en elev uppvisar IG i betygen bryr sig inte
skolan om detta(som man kan se utifrån). Man måste analysera vad som gick snett och tillsätta
åtgärder så att alla elever får samma chans. Nu är det dags för lärarna att få feedback, detta torde
dessutom höja nivån på den kommunala skolan och på allvar ta upp kampen mot friskolorna.

Jag yrkar för:
Att: Man ger berörd nämnd i uppdrag att ta fram en mall för detta så att underlaget blir till nytta
för både läraren och eleverna.
Att:De kommunala skolorna inför betygsättning av lärare genom elever.
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