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Hej,
Så här efter påsk börjar man se slutet av terminen och det är dags snart
att knyta ihop säcken. Jag brukar säga att det som man inte har hunnit
med innan påsklovet kommer att bli svårt att hinna med alla lov och nationella prov som kommer. Det många har missat är att det finns lite nya
regler för bl.a. betygssättning för vissa.
Från Skolverkets hemsida: Om du påbörjat en anställning som lärare efter den 1 juli 2011 ska du från den 1 december 2013 ha en legitimation
för att självständigt få undervisa och sätta betyg. Är du anställd före den
1 juli 2011 får du göra det utan legitimation fram till den 30 juni 2015.

Är du visstidsanställd lärare utan legitimation?
Om din anställning är tidsbegränsad och du inte är undantagen kravet på
legitimation så får du inte självständigt ansvara för betygssättningen. Då
ska betygen beslutas tillsammans med en lärare som är legitimerad. Om
det inte går att enas om betyget är det den legitimerade läraren som fäller
avgörandet, men bara om den har rätt ämnesbehörighet i det aktuella ämnet. I annat fall ska betyget beslutas av rektorn.
Jag tycker att det är rätt intressant både nu och efter 2015 då betygssättning är myndighetsutövning som varken den legitimerade läraren eller
rektor kan ta alltför lätt på och bara skriva under betygen. I betyget ingår
ju även sånt som man inte fixar med ett vanligt prov som rättas och man
får fram ett sifferresultat. Hur säkerställer man att betygen är rättvisa?
Ni som var med på T-konventet i Umeå håller säkert med mig att det var
både intressant och lärorikt för att inte tala om nöjet med att träffa kollegor. Jag vill verkligen uppmana er som inte var med att komma till nästa
års konvent i Göteborg.
Till slut vill jag uppmana er att rösta till Sveriges Ingenjörers fullmäktige. Valet är öppet till den 30 april och görs via Sveriges Ingenjörers
hemsida. Det finns många valkorporationer att rösta på, någon passar
säkert.
Tibor Muhi

Medlemmar som inte erhåller TLL -bladet
är inte registrerade som TLL medlemmar av Sveriges Ingenjörers kansli,
kontakta Siv Westman, siv.westman@sverigesingenjorer.se
Om ni vet om någon på samma arbetsplats som inte får bladet kan ni påminna dom om att registrera sig som medlemmar i TLL hos Sveriges
Ingenjörer.
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