VALPROGRAM
UTBILDNING

SKELLEFTEÅ

FRAMTIDENS UTBILDNING
Alla ska få en bra start i livet. Grunden för vårt starka
samhälle, där alla har möjlighet till högre utbildning
och jobb, börjar genom att vi skapar förutsättningar
för våra invånare till att utifrån sin förmåga bli
självständiga i vardagen, delaktiga i samhället och
därmed få valmöjligheter genom livet. Satsningar på
utbildning är investeringar för vår gemensamma
framtid. Men vi är inte nöjda, vi vill mer.
Resurser
Det kommer att krävas mer resurser till förskola och skolan både för att
säkerställa den pedagogiska kvaliteten och även tillgången till bra och
ändamålsenliga lokaler. Fler ska klara skolan och resultaten ska bli bättre,
kort sagt för att de ska vara bättre rustade för att klara de utmaningar de
ställs inför i livet.
Studiero och trygghet
Fokus i skolan ska ligga på kunskap och bildning. Lärarna ska bemötas med
respekt och ges goda arbetsvillkor. De ska kunna fokusera på sin
undervisning i en skola som präglas av ordning och studiero och se till att
inga elever lämnas efter eller hålls tillbaka. Trygghet ska råda i skolan och
all skolpersonal ska kunna ingripa om någon kränks, hotas eller far illa.
Barnperspektivet
Barnperspektivet ska genomsyra allt vi gör. Oavsett vem du är och var du
bor ska du ha rätt till stöd och hjälp för att må bra. Både den fysiska och
den psykiska hälsan är viktig för en våra barn ska kunna nå sin fulla
potential.

SATSNINGAR
Under mandatperioden vill vi Socialdemokrater
arbeta för:

• Vinstjakten i skolan ska stoppas. Syftet med skolan ska varken vara vinst
eller religiös påverkan.
• Alla barn och elever ska känna sig trygga och vara mer delaktiga i
förskola och skolans arbete
• Fortsatt satsning på digitala hjälpmedel i förskola och skola
• Anställa ﬂer förskolelärare och barnskötare för en trygg miljö där
behörig och kunnig personal har tid att se varje barn
• Bättre förutsättningar för lärarna, genom rekrytering av ﬂer behöriga
lärare.
• En bredare kulturskola med ﬂer uttrycksformer.
• Stärka den psykiska hälsan. Den är viktig för goda studieresultat och för
att våra barn ska kunna nå sina fulla potential.
• Stimulera för ökad fysisk aktivitet i förskola och skola

RÖSTA FÖR FRAMTIDEN,
TRYGGHETEN OCH VÄLFÄRDEN.
I vårt framtida samhälle ska du veta att förskolan och
skolan ﬁnns där för dig och ditt barn var du än bor i
Skellefteå kommun. Kunskap ska alltid sättas i första
rummet. Bra utbildning skapar sammanhållning och
tillit.
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