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"Eleverna har rätt att redan från början få veta hur de ligger till."



Kraven på en trygg miljö gäller inte minst stadskärnan. De senaste åren har det krogrelate-
rade våldet minskat. Det är bra, men vi behöver göra mer. Fler synliga poliser kan bidra till 
en tryggare stadskärna. Därför kommer vi arbeta för ett Trygghetskontor på Kvarnholmen. 
Men tryggheten gäller också allas boende. Vi vill arbeta för effektivare polisinsatser mot 
inbrotten i lägenheter och hus.

Till insatserna för en tryggare stad hör framgångsrika förebyggande insatser. Kalmar kom-
muns alla förvaltningar måste arbeta för att bryta det utanförskap som många gånger leder 
till kriminalitet. Dels behövs insatser för att stärka tilltron till vuxenvärld, rättssystem och 
polisen hos de ungdomar som hamnat snett.

Varje barn har rätt till en bra skola. Det är Kalmar kommuns uppgift skapa ramar så att 
rektorer och lärare tillsammans med eleverna kan bygga upp en god studiemiljö, oavsett 
om skolan är kommunal eller fristående. Det är också Kalmar kommuns uppgift att följa 
upp resultat och kvalitet i skolan. Kommunen har inte minst ett särskilt ansvar för att 
mobbning och trakasserier mot elever och lärare förebyggs och i förekommande fall snabbt 
stoppas.

Rektorer och lärare är nyckelpersonerna för en bra skola. Skolledare inom kommunen bör 
få ökat självständigt ansvar, liksom lärare. Lärare bör få större möjligheter att utveckla sin 
kompetens och ges karriärmöjligheter med åtföljande förändring av lönen. Och dessa 
möjligheter ska finnas i alla nivåer av vår offentliga utbildning.

Möjligheten att välja mellan olika förskolor och skolor är grundläggande för Kalmar som 
utbildningsstad. Samspelet mellan kommunala och fristående skolor ger utbildningsvärlden 
dynamik och ökar möjligheterna att dra till sig skickliga lärare.

Nya Moderaterna ser det också som särskilt viktigt att ge Linnéuniversitetet goda utveck-
lingsmöjligheter; universitetets forskare, lärare och studenter bidrar till en kunskapsmiljö 
som attraherar nya företag och verksamheter. För att underlätta ännu mer för fler att ta sig 
in på arbetsmarknaden vill vi införa ett Studentmedarbetarsystem som möjliggör för 
studenter Linnéuniversitetet att söka jobb inom kommunens förvaltningar som har med 
deras utbildning att göra. På så sätt ger vi dessa unga människor bra erfarenhet av arbets-
livet och vi som kommun blir en mer dynamisk och attraktiv arbetsgivare.

För Nya Moderaterna i Kalmar är kvaliteten alltid det väsentliga, oavsett vilken juridisk 
person som står för verksamheten. Få elever eller föräldrar bryr sig om vem som äger 
skolan. En skola med hög undervisningskvalitet där elever, lärare och personal trivs är det 
som ska stå i centrum – oavsett om den drivs i kommunal eller fristående regi. Nya Mode-
raterna vill därför fortsatt värna elevernas möjligheter att välja skola i Kalmar.
Alliansregeringen har genomfört omfattande nationella satsningar för att höja läraryrkets 
status, exempelvis karriärtjänster och kompetenslyft. För att fortsätta höja läraryrkets 
status finns flera framkomliga vägar. Tjänster där undervisning och forskning kan kombine-
ras är en väg att gå. 



Ytterligare löneförstärkningar för de bästa lärarna är en annan möjlig väg. Att inrätta fler 
förstelärare och lektorstjänster är också en möjlig väg framåt som gör att de lärare som är 
skickliga på att lära ut kan inspirera och vägleda andra lärare. Det viktigaste är att en duktig 
lärare kan få höjd lön, utan att behöva lämna undervisningen för att forska eller bli skolleda-
re. De bästa lärarna behövs i klassrummen.

För att veta om eleverna når upp till kunskapsmålen är det av största vikt att resultaten 
mäts kontinuerligt. Allt för länge har det varit tabubelagt att mäta och värdera elevers 
kunskaper. Det har lett till att många elever och föräldrar inte känt till hur de ligger till i olika 
ämnen förrän i slutet av sin skolgång. Tyvärr har det då i många fall varit för sent att göra 
något för att hjälpa eleven att förbättra sin kunskap i ett visst ämne. 

Betyg och kunskapsomdömen är viktiga och behövs i skolan. Eleverna har rätt att redan 
från början få veta hur de ligger till i de olika ämnena och hur de lyckas i sina ansträngning-
ar. Betyg och omdömen gör snabba och tydliga reaktioner möjliga för de som behöver 
extra stöd, men ger samtidigt möjlighet att identifiera de som kommit längre och behöver 
mer utmanande uppgifter. Nya Moderaterna har infört garantier för läsa-skriva-räkna för att 
få fler elever att nå kunskapsmålen. Det har varit ett framgångsrikt koncept, vi vill nu se 
över vilka fler områden som skulle lämpa sig för garantier.

Även andra delar av skolan behöver mätas och utvärderas kontinuerligt. Det måste vara 
möjligt för elever och föräldrar att utvärdera lärare och rektor genom kontinuerligt återkom-
mande utvärderingar av den undervisning som bedrivs. På så vis kan styrkor och svagheter 
identifieras. Det är grunden för att skolans personal ska kunna fortsätta att utvecklas i sin 
roll som pedagoger och skolledare. 

Studie- och yrkesvägledarna (SYV) fyller en viktig funktion för att introducera elever till 
yrkesliv eller fortsatta studier. Nya Moderaterna ser att det finns potential i att utveckla 
SYV:arnas roll och uppgift med mer fokus på coachning under hela studietiden och ökad 
kontakt med näringslivet.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga fortsätter att öka. Problemen är större bland 
unga kvinnor där tio procent i åldersgruppen 18 till 24 år haft kontakt med psykiatrisk 
öppen- eller slutenvård. Skolan har en viktig roll i arbetet med att minska ungas psykiska 
ohälsa. I skolan kan arbetet ske både förebyggande och reaktivt. Skolan ska vara en plats 
för lärande och personlig utveckling, men är också en plats där elever formas socialt i 
samspel med andra. Vardagen i skolan kantas för många av ohälsa, mobbning och sviktan-
de självkänsla. Vi tycker nu att det är dags att ta nästa steg och skapa arbetsgrupp som 
garanterar stöd och förebyggande insatser till de unga som lider eller riskerar drabbas av 
psykisk ohälsa. 
I vårt Kalmar ska inte en enda unge gå till skolan med en klump i magen.

För att öka matchningen mellan arbetsgivare och jobbsökande är det viktigt att kommu-
nens gymnasieelever erbjuds möjligheten att lära sig mer om vilka karriärvägar som är 
möjliga, exempelvis genom karriärdagar dit arbetsgivare och arbetsmarknadens myndighe-
ter och parter bjuds in. Vi vill också utöka utbytet mellan näringslivet och lärarna.
En del av utbildningen som vi vill satsa mer är Ung Företagsamhet. Idag genomförs UF 
under sista året på gymnasiet som ett projektarbete. Moderaterna vill om det är möjligt 
utveckla detta inom alla program och klasser.


