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TILL DIG SOM HAR
BARN I SKOLAN.
Skolans roll är att ge ditt och alla andras
barn möjligheten att nå sin fulla potential,
med de kunskaper och färdigheter de
behöver. Inget kan vara viktigare än det.
Dessutom är en bra skola det som på sikt
minskar klyftorna i samhället och bygger
Malmö starkt.
I skolan ska ditt barn kunna vara tryggt
och mötas av bra lärare. Där ska barnen
utmanas, lära och växa. Där ska de kunna
få vänner för livet. Och där ska de få hjälp
att nå kunskapsmålen, oavsett behov och
förutsättningar.
Vi vet att det finns utmaningar för Malmös
skolor. Samtidigt ska vi vara stolta över att
skolorna har stärkt sina resultat åtta år i rad!
Det en unik förbättringsresa i Sverige.
Den främsta orsaken till förbättringen är

elevernas och skolpersonalens hårda arbete.
Men det beror också på en medveten politik,
en politik som tydligt prioriterar skolan.
Skolan lyfter vi tillsammans.
Men vi vill mer. Vi vill att alla barn ska bli
sedda och nå målen. Vi vill att fler ska nå
behörighet till gymnasiet. Och vi vill fortsätta minska segregationen. Därför väljer
vi att investera i trygghet och framtidstro
framför stora skattesänkningar!
Här presenterar vi Socialdemokrater hur
vi vill utveckla Malmös skolor under de
kommande fyra åren.
För oss är skolan viktigast av allt!

Socialdemokraterna i Malmö, juni 2018
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KLARAR SKOLAN AV ATT
MÖTA JUST MITT BARN?
”Alla barn utvecklas i olika takt. Jag vill att skolan ska kunna se mitt barn och möta henne
där hon befinner sig just nu. Har skolan tillräckligt med resurser för att klara att möta alla
barn så?”
SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ:
En bra skola måste få kosta pengar. Det handlar inte om vackra ord; det handlar om att vi
faktiskt måste satsa på våra barn. För oss Socialdemokrater är det enkelt. Vi vill fortsätta
att öka skolans resurser istället för att prioritera kortsiktiga skattesänkningar. Rent konkret
betyder det:
• Vi ska anställa fler lärare och annan personal i skolan. Lärarbristen utgör en utmaning,
men vi kommer alltid att prioritera fler lärare och annan personal framför skattesänkningar.
Vi kommer att fortsätta stödja personal att skaffa den kompetens de och skolorna behöver.
• Vi ska fokusera på att ge rätt stödinsatser i tid till de barn i lågstadiet med behov av extra
stöd. Detta innebär fler lärare och annan personal i lågstadiet.
• Vi satsar på en förstärkt elevhälsovård. Elevhälsovården ska säkra så barns sociala förutsättningar och emotionella utveckling inte är ett hinder för barnens lärande. Även om vi
har ökat antalet skolsköterskor med nästan sju procent under 2017 är vi inte nöjda. Fler
kuratorer ska också anställas.
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ÄR LÄRARNA TILLRÄCKLIGT BRA?
”Men allt handlar väl inte om resurser? Det spelar ju ingen roll hur mycket pengar man
sätter i skolan om inte lärarna är tillräckligt bra. Om de inte gör rätt saker? Hur kan vi
föräldrar veta att vi har tillräckligt bra lärare i Malmö?”
SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ:
Vi arbetar efter ett synsätt som sammanfattas med: ”Låt proffsen vara proffs.” Bättre skolresultat uppnås genom att låta skolans personal själva utveckla verksamheten. Politikens
roll är att ge stöttning och tillräckligt med resurser.
Detta betyder att:
• Lärarnas administrativa sysslor ska minska så att de kan ägna sig mer åt eleverna. Vi ska
stärka skolan med kompletterande kompetenser och mer administrativ personal.
• Vi vill ha fler biträdande rektorer med placering ute i skolorna som stöd till lärarna i deras
pedagogiska arbete. Dessutom tillsätts fler administrativa chefer så att rektorer och biträdande rektorer kan lägga mer tid på att stötta lärarna i det pedagogiska arbetet.
• Skolan får aldrig bli en arena för politiska experiment, där politiker försöker övertrumfa
varandra med nya förslag. För oss är långsiktigheten viktigast. En välfungerande skolpolitik
bygger på tilltro till personalen och ett konsekvent arbete med resurserna.
• Malmö har skolbibliotek i världsklass. Vi vill att skolbiblioteken byggs ut och bemannas
med skolbibliotekarier som kan hjälpa eleverna att söka kunskap och som uppmuntrar till
mer läsning. Att vara nyfiken och att aktivt söka kunskap är ett bra sätt för barn och unga
att utvecklas. Det är extra viktigt att stödja läsandet när barnen tillbringar mycket tid på
nätet.
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FÅR ALLA ELEVER VERKLIGEN CHANSEN?
”Alla vet att Malmö har en del områden med fler problem än andra. Hur gör vi för att alla
barn i hela Malmö ska få chansen till en bra skola? På lång sikt är ju detta avgörande för
att Malmö ska fortsätta att utvecklas.”
SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ:
Just nu håller vi på att bygga ut skolverksamheten i Malmö. För oss är det viktigt att ge
skolor i utsatta områden extra stöd i form av kompletterande personal för att hantera de
sociala problem som kan finnas. Allt för att lärarna ska kunna koncenterara sig så mycket
som möjligt på själva undervisningen. Rent konkret innebär detta att:
• Vi ser till att det byggs fler skolor i gränsområden mellan stadsdelarna så att barn får en
chans att mötas och utvecklas tillsammans. Vi vill också att det byggs fler och större skolor
i områden där många vill gå samt högstadieskolor i centrala Malmö.
• Vi vill ändra reglerna så att det blir möjligt för fler elever från utsatta områden att gå i
skolor med bättre förutsättningar för lärande.
• Vi har genomfört ett generellt val till förskoleklass och till ettan. Vi har också beslutat om
sådana val även när elever byter skola mellan stadierna. Vi ser gärna att alla elever gör ett
nytt skolval till sjuan och att reglerna ändrades så att detta bättre kunde medverka till ökad
blandning av elever.
• Alla elever i högstadiet som har mer än fyra kilometer till skolan ska få gratis busskort.
• Vi vill att den pedagogiska verksamheten i fritidshemmen på de socialt utsatta skolorna
stärks och att det anställs fler fritidspedagoger. Under de senaste åren har vi beslutat om
ett kraftfullt pedagogiskt stöd till våra fritidshem. Bland annat genom att utse en förste
fritidspedagog som ansvarar för den pedagogiska planeringen. Vi har också startat en
utbildning så att fritidshemmens barnskötare kan fortbilda sig att bli behöriga fritidspedagoger.
• Alla barn ska kunna simma, det är livsviktigt. Simkunnigheten är lägst i socialt utsatta
områden vilket gör att många får betyget ”ej godkänt” i Idrott och Hälsa. Här är skolan en
viktig resurs och vi vill göra en extra satsning på simundervisning för elever som ännu inte
lärt sig simma.
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KAN MITT BARN KÄNNA SIG TRYGGT?
”Man läser ju om att skolor inte fungerar. Hur är det egentligen? Är det verkligen ordning
och reda i skolan? Eller är det bara politikerna som vill skönmåla bilden av Malmö?”
SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ:
Vi jobbar målvetet och systematiskt med att öka tryggheten och stärka arbetsron i skolan. Det handlar om att öka tilliten mellan eleverna och skolpersonalen, och även mellan
föräldrar och skolan.
• Det allra viktigaste är att skolan får tillräckligt med personal, både i klassrummen och ute
på rasterna. Det handlar om fler lärare. Men lika viktigt är att stötta med kompletterande
personal som avlastar lärarna.
• Alla elever ska kunna känna tillit att anförtro sig till en vuxen. Att skolhälsovården byggs
ut med fler kuratorer gör att det finns fler vuxna som kan lägga fokus på elevernas välmående, vilket är en förutsättning för inlärning. Kränkningar och trakasserier ska alltid motverkas.
• Vi undersöker ständigt hur personal och elever upplever. Elever får regelbundet svara
på frågor om hur de upplever sin skola. Svaren blir sedan underlag för åtgärder. Vi vill gå
vidare och också fråga föräldrarna hur de upplever sina barns skola.
• Allaktivitetshusen är mötesplatser med kostnadsfria aktiviteter för både barn och vuxna i
området där tilliten mellan familjer och skola stärks. De nya allaktivitetshusen på Hermodsdalsskolan och Lindängeskolan har också spelat en stor roll för de förbättrade skolresultaten.
Därför vill vi att det byggs fler.
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ÄR SOCIALDEMOKRATERNA EMOT
PRIVATA SKOLINITIATIV?
”Det viktiga för mig är hitta en skola som passar just mitt barn. Då kan det väl vara bra
även med några privata alternativ? Är Socialdemokraterna emot alla friskolor?”
SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ:
Vi värnar rätten att välja skola. Men vi socialdemokrater anser inte att skolan är som vilken
annan marknad som helst. Syftet med svensk skola ska varken vara vinst eller religiös
påverkan. Därför behöver regelverket kring de fristående skolorna stramas upp.
• Vi vill att skattepengar som är avsedda till skolan stannar i skolan. Vi vill också ha ett
gemensamt ansökningsförfarande till alla skolor, oavsett driftsform, för att säkerställa att
elever med olika bakgrund möts. Kötid ska heller inte få vara ett urvalskriterium.
• Kraven på personaltäthet och andra kvalitetskrav ska inte få vara lägre i friskolor än i
kommunala skolor.
• Vi vill stoppa överetableringen av skolor och ge kommunerna långsiktiga planeringsförutsättningar, så att alla resurser läggs där de gör mest nytta. Vi lägger hellre mer pengar
på eleverna och lärarna än på nya skollokaler som egentligen inte behövs. Vi vill också att
alla skolor är fria från religiös påverkan.
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DET FINNS INGA GENVÄGAR.
I år höjs Malmös skolresultat för åttonde året i rad. Det är en unik förbättringsresa.
Men vi vill mycket mer.
Vi har en stor utmaning framför oss där vi behöver anställa ännu fler i skolan och bygga
ännu fler skolplatser. Vi vill fortsätta den positiva trenden och kämpa för att alla barn ska
nå målen genom ett målmedvetet arbete som ser och lyfter varje elev och låter proffsen
vara proffs. Då behövs mer resurser till skolan. Detta är mycket viktigare än stora skattesänkningar.
Socialdemokraterna i Malmö investerar i trygghet och framtidstro.

MALMÖ

