Cirkulärnr:

2000:86

Diarienr:

2000/1935

Handläggare:

Heidrun Kellner

Sektion/Enhet:

Skolsektionen

Datum:

2000-08-14

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Personalkontoret
Grundskola
Gymnasieskola

Rubrik:

Aktuellt om skolan

Bilagor:

Aktuellt om skolan, augusti 2000

2000:86

Skolsektionen
Heidrun Kellner

2000-08-14

Kommunstyrelsen
Personalkontoret
Grundskola
Gymnasieskola

Aktuellt om skolan
På ett presseminarium i morgon kommer Svenska Kommunförbundet att
presentera bifogade skrift. Det är tredje året i rad som vi försöker ge en aktuell bild av skolan.
Kortfattat redovisas valda delar ur tillgänglig statistik som belyser utvecklingen i grund- och gymnasieskolan ur såväl nationellt som internationellt
perspektiv.
När det gäller att uppfylla kunskapsmålen står sig den svenska skolan i
internationella jämförelser väl jämfört med omvärlden. Med våra nationella
ambitioner som måttstock kan vi dock inte vara nöjda med att det även i år
är färre som når kunskapsmålen och att klyftan mellan dem som klarar sig
bra och dem som inte alls klarar sig blir större.
Av skriften framgår också att intresset för lärarutbildningarna minskar något men fortfarande är mycket stort. Det är långt fler sökande till utbildningarna än det finns platser - med undantag för utbildningarna med matematisk /naturvetenskaplig inriktning, till vilka det är för få behöriga sökande.
Tillgänglig statistik visar att avhoppen från lärarutbildningen inte är större
utan snarare mindre än från jämförbara utbildningar och att lärarna inte
”flyr” från sitt yrke.
Det satsas nu mer resurser på skolan både totalt och per elev. I avsnittet om
ekonomin försöker vi förklara vad som hänt med skolans resurser under
90-talet.
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Vidare framgår att medianlönen för lärare som arbetat i minst fem år i november 1999 låg på nästan 21.000 kr per månad för grundskollärare och på
drygt 22.000 kr per månad för gymnasielärare – också något det brukar
figurera olika uppgifter om.
I år redovisar vi också en utvärdering av skolans mera övergripande mål. I
en undersökning där man frågat 500 företag om den svenska skolan ger
sina elever en utbildning som svarar mot industrins behov betonas vikten
av goda baskunskaper i svenska, matematik och engelska.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Heidrun Kellner, tfn
08-772 45 13
Fler exemplar av skriften kan beställas från Kommentus Förlag AB, tfn 08709 59 90 eller fax 08-709 59 80 (ISBN 91-7099-917-1)
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