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Slutlig skrivelse
Vad som framkommit i ärendet aktualiserar inte någon åtgärd inom ramen för nämndens
tillsynsverksamhet. Ärendet avslutas.
I tjänsten

Eva Grönlund
Kanslichef
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Fill Centrala etikprövningsnämnden,
V i vill att ni skall ta ställning till ett förskningsprojektsomitre år kommer att omfatta lärarna
i C B C : s stad.
ärvetenskaplig ledare oeh han är doeentipedagogik på
Karlstad Universitet.
V i kommer att bli intervjuade oeh bedömda av vissa av våra kollegor oeh de skall sedan
bedöma hur oeh vad vi står för som lärare ur ett beteendevetenskapligt synsätt.
De skall efter en kort introduktionkunna hantera våra svar om de är behavouristiska eller
konstruktivistiska.
Detta skall sedan läggas upp kodatiett dataregister för att proeessen skall kunna följas under
3år.
V i undrar hur den personliga integriteten är skyddad?
V i harredan skrivit på avtal F1ÖK 07 om hurvi skall bli bedömdailönesamtal oeh
löneutveekling, annan bedömning liggerutanför avtalets
Hurkanvisevadsomförslmingengårutp,medosssomförskningsobjekt,omalltärkodat?
Flur gäller då offöntlighetsprineipen för oss som anställdaiCBG:skonm^
Undersökningen skall efter tre år vetenskapligt publiceras.Den omtattarinuläget 40
kommuneriSverige.
Bilagtäruppdraget oeh verksamhetsidén.
Verksamhetsidénisig är ganska okontroversiell oeh kan tjäna som diskussionsunderlag,
tyekervi.
Ivled vänlig hälsning,
Btr.Kommunombud
Lärarnas Riksförbund, G B C
För ytterligare konnnentareroehunderlagkontaktadito

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND, Övre Husargatan 36, 413 14 GOTEBORG,
INTERNPOST: Lärarnas Riksförbund
TELEFON:367 29 50 HUVUDSKYDDSOMBUDEN:367 29 60 TELEFAX:367 29 55
WEB:lrgbg.com EPOST:lr@lrgbg.com TILL ENSKILT OMBUD: fornamn.efternamn@gbgsd.se
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Tj änsteanteckning
2010-03-31
Telefonsamtal denna dag med
, vetenskaplig ledare för anmält projekt och
docent vid Karlstads universitet, som uppger följande. Projektet kan anses falla in under
"utvecklingsarbete på vetenskaplig grund" - och således omfattas av forskningsbegreppet
enligt EPL men faller dock inte in under någon av lagens 3 eller 4 §§ (som grundligt gås
igenom). Projektets fråga är "Hur kan verksamheten ledas och styras utifrån medarbetares
lärdomar av sin yrkesverksamhet istället för via sanktioner, inspektion och kontroller." Det
handlar om generell kunskapsbildning om ledning, styrning och skolutveckling. Det är helt
frivilligt om man vill ställa upp på intervjuerna. Några har tackat nej men de som deltagit har
varit positiva till projektet och uppskattat att man lyssnat till deras synpunkter. Universitetet
har jurister som - i de fall det behövs - går igenom personuppgiftslagen m.m.
informeras om rådgivande yttrande - han uppger att projektet är godkänt av
etikkommittén vid Karlsstads universitet.
I tjänsten

