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Skola - förskola
Vänsterpartiet Nynäshamn

De olika skolformerna från förskola till vuxenutbildning har alla såväl en social som
en pedagogisk uppgift. Lärande sker hela tiden och i många olika sammanhang. I
skolan ska man med största respekt och ödmjukhet utgå ifrån den kunskap och de
erfarenheter som barn och ungdomar har tillägnat sig i andra sammanhang.
En skola för alla bygger på att resurser fördelas efter behov. Förskolorna och skolorna måste
präglas av ett interkulturellt arbetssätt där människors olikheter ses som en resurs. Det gäller
både klass, kön och etniska olikheter. En viktig del i detta är dialogen mellan föräldrar och
pedagogisk personal för att skapa ömsesidig förståelse.
Förskolan utgör grunden för den fortsatta utbildningen. Förskolan är inte i första hand till
för att föräldrarna ska kunna jobba utan för barnens skull. Det är viktigt att det också märks i
verksamheten.

Mindre barngrupper ska prioriteras. Vi vill börja med max 15 barn i varje grupp. Målet är att
antalet ska minskas ytterligare på sikt. Minskningen ska ske med bibehållen personalstyrka.

En skola för alla tar konkret ansvar för och utgår från att människor är olika och skolan ska
anpassa sig till barnen, inte tvärtom. Vänsterpartiet ser ett stort värde i att blanda olika
människor i en för alla gemensam skola. Barn och unga med speciella svårigheter ska få
hjälp att hantera dessa så att de kan vara tillsammans med, och på samma villkor som, andra
barn i skolan.
En jämlik och demokratisk skola innebär att uppmuntra till kritiskt tänkande och visa tilltro
till människornas förmåga och rätt att tillsammans skapa, bevara och försvara ett
demokratiskt samhälle.
Skolan ska ge kunskap, bildning och färdigheter för alla livets skiften. Det innebär att skolan
är till för elevernas behov och inte för samhällets behov av att sortera människor för
kommande uppgifter i klassamhället. Skolan ska ge barn och ungdomar möjlighet att
tillägna sig kunskaper och färdigheter som de upplever som meningsfulla och har nytta av
på kort och lång sikt.
Det är nödvändigt att skolan låter elever vara med och bestämma om skolans innehåll och
planering. Elever ska möta jämlikhet, solidaritet och demokrati.
I barngrupper/klasser där det finns särskilda behov ska det antingen kompletteras med
extra personal eller gruppens storlek minskas.

Vänsterpartiet arbetar bl.a. för att:
• Alla barn ska ha rätt att bli sedda, hörda och bekräftade
• Färre barn i förskolegrupper och skolklasser
• All verksamhet i skolan ska vara avgiftsfri, inga former av
smygavgifter ska accepteras
• Ett kretslopps- och genusperspektiv ska prägla alla utbildningsverksamheter
• Eleverna ska ha rätt till utbildad personal och behöriga lärare
• Mer personal i förskola, skola och gymnasium
• Eleverna ska få ett större inflytande över skolan och undervisningen
• Mer pengar till material i förskola/skola
• Mat i förskola och skola ska lagas på respektive enhet och på sikt bli
baserad på ekologiska råvaror

Sprickorna i välfärdsbygget blir djupare. Sedan lång tid ökar klyftorna, ekonomiskt
och socialt. Den gemensamma välfärden monteras ned samtidigt som privata företag
gör stora vinster på skolor och vårdcentraler. Pensionärer, arbetslösa och sjuka får
allt mindre att leva på. Ett hårdare, mer orättvist samhälle växer fram där intolerans
och rasism växer sig starkare.
Allt fler upplever att det inte längre går att påverka i vilken riktning samhället ska
utvecklas. Vanmakt och uppgivenhet riskerar att sprida sig, och demokratin
urholkas.
Detta är en situation som högerpolitiken de senaste åren har förvärrat kraftigt.
Det är hög tid att förändra detta. Vi tror på människors vilja att vara med och forma
det samhälle vi lever i. Och vi litar på människors förmåga att ta gemensamt ansvar.
Vi vill bryta den vanmakt allt fler känner och bygga vårt framtidsprojekt på insikten
att det är vi, alla medborgare tillsammans, som har makten över vårt samhälle och
hur det ska förändras.
Vill du vara med och hjälpa till? Kontakta oss:
Vänsterpartiet Nynäshamn
Skolgatan 1
149 20 Nynäshamn

nynashamn@vansterpartiet.se
℡

08-520 68175, 08-520 17242 (telefonsvarare)

Hemsida

http://nynashamn.vansterpartiet.se/

Youtube

http://www.youtube.com/user/VNynesVal2010
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Hej! Jag vill …
Vård efter behov

Gå med i Vänsterpartiet
Få mer info om Vänsterpartiet
Gå med i Ung Vänster
Få mer info om Ung Vänster
Få mer info om Vänsterns studentförbund (VSF)
I ett välfärdssamhälle ges vård efter
Namn………………………………….................
Adress……………………………………………

Svarspost

Postnr………… Ort……………………………...

110 221 700

Telefon……………………………………………

110 08 Stockholm

E-post……………………………………………..behov. De sjukaste och sköraste

