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Utbildning för ett bra liv
TCOs Nyhetsbrev om högre utbildning

Studenters trygghet utreds igen

Snedrekryteringen
måste motverkas!
Att motverka den sociala snedrekryteringen i utbildningssystemet var länge ett prioriterat
mål, och politiska reformer ledde
också till att snedrekryteringen
minskade. Tyvärr framstår inte
breddad rekrytering längre som
en viktig prioritering inom högskolepolitiken. Men problemet
finns kvar!

Studenter bör få en egen SGI. Studier måste, liksom arbete, kvalificera för trygghetssystemen. Foto Jessica Gow/SCANPIC

Studenter hamnar ofta mellan stolarna i sjukförsäkringen och de får ingen ersättning vid arbetslöshet efter studierna. Det är några av problemen som den parlamentariska socialförsäkringsutredningen bör hitta lösningar på. Vi på TCO tycker
att studier ska jämställas med arbete inom trygghetssystemen och att studier,
liksom arbete, bör kvalificera studenter till försäkringssystemen.
TCO har tidigare föreslagit en studierelaterad sjukpenninggrundande inkomst, vi
kallar den en studie-SGI. Studie-SGI:n ska vid såväl sjukdom som föräldraskap ge
ersättningar som motsvarar totalbeloppet i studiemedlet. Och det bör vara studierna, inte uppbärande av studiemedel, som berättigar till en studie-SGI.
Läs mer om TCOs förslag för att förbättra sjuk- och föräldraförsäkringen samt
a-kassan för studenter här.

Konferensdags!

Almedalen

Den 19 oktober anordnar TCO för
fjärde året i rad Sveriges främsta
konferens om högre utbildning. Till
konferensen söker vi bland annat
efter lärare som blivit utnämnda till
årets lärare vid sina lärosäten. Tipsa
oss gärna! Mejla namnet till kristina.
persdotter@tco.se. Gå in här och anmäl dig för att inte missa inbjudan!

Som vanligt är TCO på plats under
Almedalsveckan i Visby. I år anordnar vi två högskolepolitiska seminarier. Ett om hur trygghetssystemen
bättre kan anpassas till studenter
och ett om arbetslivsanknytning i
forskarutbildningen.
Läs mer i kalendariet på TCOs
hemsida.

TCO i debatt om lärosätets betydelse för lönen

Jag är bekymrad över detta
och över de konsekvenser som
förändringar inom grund– och
gymnasieskolan kan få för övergången till högre utbildning.
Risken finns att ökade skillnader
i skolresultat, tidiga skolval och
färre vägar in i högskolan gör att
allt färre ungdomar från ickeakademiska hem skaffar sig en
högskoleutbildning. Det vore
djupt beklagligt och ytterst allvarligt.
Det som nu krävs av oss som
värnar om allas rätt till utbildning
är att vi återigen sätter snedrekryteringen på dagordningen.
Det behövs aktiva åtgärder,
konkreta förslag och mer kunskap för att vi inte ska tappa de
framsteg som ändå åstadkommits
de senaste årtiondena. TCO tänker
självklart vara
drivande i det
arbetet!

Hur påverkar valet av lärosäte en persons framtida lön? Svenskt Näringsliv hävdade i ett utspel i Dagens Nyheter i mars att studenter bör välja ”rätt” lärosäte om
de vill få högre lön. TCO menar att detta är ett vilseledande påstående.
Faktum är att det går tvärtemot de forskningsrön som finns beträffande inkomsteffekter av lärosätesval. Den avgörande faktorn bakom nyexaminerades inkomst är
nämligen lönenivån på orten där man får jobb efter studierna.
Läs hela TCOs replik på Svenskt Näringslivs utspel på debattsajten Newsmill.
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Lärling – en bro mellan skola och
arbetsliv
Förbättrad återbetalning av
studieskulder
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Fortfarande ont om lärarledd tid
Utbildningsgaranti - en väg till arbete
Växande behov av vidareutbildning
Studieavgifter ger färre studerande

Läs vårA bloggar
om aktuella
utbildningsfrågor
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