En annan skola
är möjlig
Nuvarande system måste
överges
I klassrummet finns olika elever
med samma timplan. När läsåret
är slut har läraren med hjälp av
diverse prov sorterat dem i
betygen A-F.
Risken är ganska stor att
svårighetsnivå och antal timmar
inte är lämpliga för eleven.
Antingen är det för svår nivå och
för få timmar, eller tvärtom.
Nuvarande system måste
överges. I stället ska vi inom olika
ämnen ha kurser:
Lätt, Svår, Extra Svår.
Elev och föräldrar väljer. Eleven
får en lärare som hela tiden
utgår från elevens nivå. Efter
kursen sätts bara betyget
Godkänd, eller inget betyg alls. I
en kurs kan finnas elever med
olika åldrar.

Stora förändringar behövs
1. Kurser, i stället för
åldersgruppering.
Lätt kurs, Svår kurs,
Extra Svår kurs.
Elev och föräldrar väljer.
2. Inga graderade betyg. Efter
kursen sätts bara betyget
Godkänd, eller inget betyg alls.
3. Antagningstest till gymnasium.
4. Antagningstest till högskola.
5. Skolan ska vara öppen alla
dagar från tidig morgon till sen
kväll, även på sommaren.
Dessa stora förändringar kommer
att ta lång tid att genomföra.
Många år, men förändringarna är
nödvändiga, och vi måste börja
planera för dem.

Forts.

Betygen nu – Lars och Karin

Examen

 Hemma har Lars eget rum. Han
har en storasyster som studerar
på universitetet och hjälper
honom med matematik och
fysik, och han har en mamma
som hjälper honom med
engelskan.

Låt en grundskoleexamen kräva
godkända resultat på en lista med
kurser på Lätt nivå. Låt eleven
beta av listan i en fart som passar.
Någon kanske genomför detta på
kort tid, eller väljer Svår kurs eller
Extra Svår kurs i några ämnen.
Samma för en gymnasieexamen.

 Hemma hos Karin ser det
annorlunda ut. Hon delar rum
med det äldsta av två yngre
syskon, vilka allmänt är ganska
störande. Ingen i familjen kan
hjälpa henne med något, utan
tvärtom är det hon som måste
hjälpa till med saker och ting.
Lars får bättre betyg och kommer
in på önskat program på
högskolan, men Karin kommer
inte in.
Vi måste lämna systemet med
graderade betyg. I stället måste
antagningstest oftast spela en
avgörande roll, både till gymnasiet
och till högskolan.
Karin kan vänta lite, och förbereda
sig, innan hon är mogen för
antagningstest. Hon kanske är den
som skulle klara utbildningen på
högskolan bättre.

Antagningstest
Det går lagstifta om att varje skola
två veckor varje vår och två veckor
varje höst ska upplåta lokaler för
mottagares antagningstest.
Sådana kan utformas på olika sätt.
En eller flera dagar, och om en
första del klaras kan det finnas
mottagare som har en särskild
fortsättning.

Riksdagen
Kontakta en riksdagsledamot.
Initiativ måste tas i riksdagen för
att steg ska tas i riktning till en
annan sorts skola. Här finns
kontaktinformation:
http://www.riksdagen.se/sv
/ledamoter-partier/

Läs mer → http://www.enannanskola.se
Forts.
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