
Rösta föR 
fRamtidens 
skola 
i Jönköping!

miljöpartiet de gröna i Jönköping vill:

E  anställa fler vuxna i skolan och ge lärarna 
gott om tid till undervisning, elevsamtal och 
förberedelse av lektioner

E  låta lärarna vara drivkraften i skolans ut-
veckling och skapa fler förutsättningar för 
mer samarbete – läraryrket är ett lagspel

E  ge elever bättre och tidigare stöd

E  ge lärare rätt att besluta om extra hjälp till 
elever som är i behov av det

E  att betyg aldrig får bli den enda formen av 
återkoppling

E  öka satsningar på vuxenutbildning och folk-
högskola för att underlätta nystart i livet

E  ge alla barn tillgång till gröna skolgårdar

E  att minst 50% av maten i skolan är ekologisk

Skolan står inför många utmaningar. Resultaten i skolan har blivit sämre och skillnader-
na mellan skolor har ökat. Miljöpartiet de gröna i Jönköping vill se en skola där lärarna 
har tid för varje elev. En skola där studenter lockas till läraryrket och vill fortsätta att ut-
vecklas som lärare. En skola där elever som behöver extra stöd får det, utan byråkratiska 
omvägar.Barnens framtid är, jämte klimatet, vår största och viktigaste investering inför 
framtiden.

skolan äR till föR alla baRn. Det ska inte finnas 
lyckade och misslyckade elever, inte heller bra och 
dåliga skolor – alla har rätt att lyckas och utvecklas 
i skolan.
politikens uppgift är att skapa förutsättningar för 
en skola där vi kan lita till elevens nyfikenhet och 
lärarens kompetens. Politikens uppgift är inte att 
detaljstyra och kontrollera pedagogen. Föränd-
ringsarbete i skolan måste förankras i samspel med 
skolan, eleverna och alla som arbetar där.
skolan ska vaRa tillgänglig för alla, alla ska kunna 
delta på sina villkor. Barn med fysiska, psykiska el-
ler intellektuella funktionsnedsättningar och andra 
barn som behöver anpassning och stöd ska kunna få 
det för att nå sin fulla potential. Rätt stöd som sätts 
in i tid är både mänskligt och samhällsekonomiskt 
mer effektivt än stöd som kommer senare i livet.
miljöpaRtiet bejakaR pedagogisk mångfald och
valfrihet i skolan. Mångfald ger elever och 
föräldrar möjlighet att välja pedagogisk
inriktning. För Miljöpartiet är det självklart att 
skolan ska drivas av passion för utbildning – inte 
för att dela ut vinst till ägarna. Elever, föräldrar och 
andra skattebetalare ska kunna lita på att våra ge-
mensamma skattepengar  kommer elverna till del. 
Alla skolor, oavsett huvudman, ska vara föremål 
för fungerande kontroll genom en stark offentlig 
inspektion.

vi tRoR på folkbildningen och det livslånga lärandet. 
När alla får möjlighet att bidra och möjlighet att 
välja sin väg i livet, kan ett starkt samhälle byg-
gas. Därför ska alla få chansen att få slutbetyg från 
gymnasiet, även som vuxna. En mångfald av olika 
organisationsformer och pedagogiska inriktningar 
i skolan är bra. Komvux, folkhögskolor och andra 
frivilliga utbildningsformer, till exempel de studie-
förbunden erbjuder, är viktiga och ger möjlighet för 
alla, unga såväl som äldre, till nystart i livet och ett 
livslångt lärande. E


