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Frihet - är den värdering som Liberalernas hela  politik bygger på. Varje 
individ ska vara fri att göra egna val och förverkliga sina livsdrömmar. Men 
en individs frihet tar slut där en annans frihet börjar. Med frihet följer också 
ansvar. Helsingborg ska vara en stad där invånarna har frihet att göra val.

Skoltiden är en viktig period i livet för varje barn. Det är här som grunden läggs för resten av 
livet och här ska samhället enligt Liberalerna investera stora resurser för att varje barn ska få 
lika möjligheter utifrån sina individuella behov. Skolan ska kompensera och hjälpa de gånger 
det behövs och även stimulera och utveckla varje barns förmåga att tänka självständigt och 
fatta beslut. För detta behöver varje barn utveckla sina baskunskaper, vilket vi ser som särskilt 
viktigt i de lägre årskurserna. Men kunskapsuppdraget är genomgående och centralt i Libera-
lernas skola och genom att ge personalen goda villkor ute på våra skolor så ger vi våra barn 
möjligheter att växa och utvecklas. 

Förskolan

Förskolans betydelse
Varje barn ska ha möjlighet till social träning, lek, gemenskap och lärande. För barnet har förskolan en viktig roll som 
fast punkt i de fall den tryggheten inte ges från hemmet. Därför ska förskolan intensifiera sitt arbete att genom lek och 
övningar förbereda barnen för framtiden. Att arbeta med språk, bokstäver och siffror ger en bra grund för det framtida 
skolarbetet.
  
Förskollärarutbildning till Helsingborg
Barnen i förskolan har rätt att ledas av utbildade förskollärare i sin utveckling. För att ge barnen bästa möjligheter ska 
skolan sträva efter att hitta utbildad personal. Det finns dock en stor brist på förskollärare inte bara i Helsingborg utan i 
hela Sverige. Därför ska vi arbeta för att en förskollärarutbildning startas i Helsingborg. 

Barngrupperna ska vara på rimliga nivåer
Vartenda barn i förskolan ska få synas och få den uppmärksamhet som behövs för dess utveckling. Det är därför viktigt 
att barngrupperna har en rimlig storlek utifrån de olika förutsättningar som verksamheterna har. Storleken på barngrup-
per kan variera beroende på hur inne- och utemiljön är beskaffad och på barngruppens sammansättning.  

Jämställdhet i förskolan
I förskolan behöver barnen träffa personal av båda könen för att ha möjlighet att ledas av goda förebilder. Det behövs 
därför en jämnare könsfördelning av personalen i förskolan. Vi kommer att arbeta för att fler män ska utbilda sig till 
förskollärare och barnskötare genom att lyfta fram förebilder i verksamheten.

Skola och förskola
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Skola och gymnasium

Bättre arbetsro i klassrummet 
Barnen spenderar stora delar av sina dagar i klassrummet i skolan. Deras arbetsmiljö är där. För att barnet ska nå goda 
resultat behöver studieron bli bättre. Ett led i detta arbete är att Helsingborgs skolor har aktivt arbetat mot mobbning i 
många år genom Olweusprogrammet och detta arbete skall fortsätta.

Vidare pågår ett arbete på några av stadens skolor med att gå på djupet med orsaker till bristen på studiero och att finna 
lämpliga åtgärder däremot. De förslag som kommer fram behöver spridas till alla skolor.

Liberalerna ser det som viktigt att åtgärder vidtas för att förbättra arbetsmiljön ute på våra skolor. Detta kan till exem-
pel göras genom att installera ljuddämpade plattor eller andra åtgärder för att minska ljudnivån och därmed förbättra 
studieron.  

Fortsätt stärka språkens betydelse
För barnens utveckling och möjligheter i livet är språket viktigt och det gäller inte minst goda kunskaper i det svenska 
språket. Barns intressen för andra språk, förutom engelska, ska stimuleras. De barn och ungdomar som kommer till 
Sverige ska snabbt få stöd för att lära sig det svenska språket. Modersmålsundervisning är ett viktigt sätt att nå det målet.

Fler ungdomar ska fullfölja gymnasiet
Ungdomar som hoppar av gymnasiet riskerar att få sämre möjligheter i livet. För att ungdomen ska ha en bra bas att stå 
på inför sitt fortsatta liv är det viktigt att fler fullföljer gymnasiet. Likaså ska ungdomar stimuleras till att läsa vidare på 
eftergymnasial utbildning.

Utbyggt lärlingssystem
Ungdomar som vill snabbt komma ut i arbete kan välja att bli lärling. För att ge våra ungdomar denna möjlighet har 
Helsingborgs lärlingsgymnasium startat 2017. Vi vill satsa på fler lärlingsplatser för att fylla behovet av utbildad yr-
kespersonal. Genom denna satsning på lärlingsgymnasium vill vi fortsätta fokusera på att tillsammans med det lokala 
näringslivet sänka tröskeln till arbetslivet. Staden och dess bolag ska föregå med gott exempel.

Utbyggd läxhjälp
För barnet är läxor ett hjälpmedel att lära sig nytt eller repetera och därmed säkra viktig kunskap. Läxor är därför bra 
men måste vara utformade så att eleverna klarar att göra dem själva. Stöd ska finnas på skolan och kan även ges i samar-
bete med föreningslivet. Ett sätt är att öka tiden för barnen att träffa pedagogisk personal och ett annat är att ge möjlig-
het för barnen att få tillgång till lämpliga studielokaler efter skoltid. 

Förstärk skolbiblioteken
Barnen har många verktyg för sin utveckling där skolbiblioteken har en viktig roll som en modern informationsplats. 
Barnen ska i skolbiblioteken stimuleras till läsning och kunskapsinhämtning. Om möjligt kan samlokalisering av folk-
bibliotek och skolbibliotek vara en väg att utveckla verksamheten ytterligare.   

Källkritik
Varje barn ska ha kunskap att självständigt inhämta och värdera fakta från olika källor. I takt med det moderna infor-
mationssamhällets utbyggnad och dagens överflöd av fakta och alternativa fakta har skolan ett viktigt uppdrag att lära ut 
källkritik till elever.  

Mer drogförebyggande arbete
Barn i skolan ska kunna vistas i en arbetsmiljö fri från droger och rökning. För att förhindra att barn utsätts för detta ska 
skolan tillsammans med elevhälsan på olika sätt arbeta mot rökning, alkohol och annat droganvändande. Särskilt ska 
man på olika sätt arbeta mot rökning då rökning ofta är inkörsporten till andra former av droger. Liberalerna är positivt 
inställda till att det utförs drogtester i enlighet med gällande lagstiftning i de fall det anses befogat.
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Hjärnforskning – en viktig del i skolutvecklingen
Barnen i skolan har rätt att ta del av undervisning baserad på den senaste forskningen och skolutvecklingen. För att öka 
kunskapen och inlärningen är det viktigt att förstå hur människan fungerar. Mot den bakgrunden blir det naturligt att 
integrera hjärnforskningen i skolans utvecklingsarbete och kombinera den med den pedagogiska forskningen. 

En viktig lärdom från forskningen är betydelsen av fysisk aktivitet. Vi fortsätter därför vårt arbete med att öka den fysis-
ka aktiviteten i skolan vilket har en positiv effekt både på hälsa och inlärning för barnen.

Utöka elevhälsan
För barnen i skolan är det viktigt att må bra för att ha förutsättningar att nå målen. När barnen inte mår bra måste det 
finnas tillgång till elevhälsan.

Eleverna ska ha god tillgång till skolsköterska, skolpsykolog, kurator samt specialpedagoger. Vi har utökat elevhälsan 
kraftigt i Helsingborg och trots detta ser vi att den psykiska ohälsan ökar bland eleverna. Ett utvecklat samarbete med 
Barn- och ungdomspsykiatrin och primärvården är viktigt för att komma tillrätta med detta. Vi vill även att elevhälsan 
ska jobba mer med förskolan och dess verksamhet.  

Ökade resurser
Varje barn ska ha möjlighet att gå vidare i skolsystemet med fullgoda kunskaper och därför ser vi det som viktigt att 
investera för framtiden med resurser i skolans verksamhet så att alla elever ges möjlighet att nå sina mål. Vi har ökat re-
surserna till skolan så att vi idag närmat oss genomsnittet av landets kommuner. Vi är dock inte nöjda utan ser ett behov 
att gå längre. 

Förstärk samarbetet mellan skolan och socialtjänsten
I skolan är det viktigt att ha barnets bästa som fokus. Därför ska skolan och socialtjänsten ha ett naturligt samarbete med 
fokus på barnet. Vi vill att skolan hjälper till att sprida information om socialtjänstens stödinsatser på ett lämpligt och 
lättillgängligt sätt.

Behåll det fria skolvalet
Barn har olika behov men samma rätt till god utbildning. I Helsingborg har därför ett aktivt skolval införts vilket inne-
bär att alla föräldrar och elever måste välja skola. Detta möjliggör anpassning utifrån barnets bästa. Det fria skolvalet 
ska värnas. Elevers och föräldrars val av skola, oavsett om det gäller kommunal skola eller friskola, är ett viktigt inslag i 
arbetet med kvalitetsförbättringen av skolverksamheten. En ökad samverkan mellan kommunala skolor och friskolor är 
viktigt med ett gemensamt antagningssystem i staden.

Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare 
Varje dag möter barnen skolans lärare. Dessa är grunden för hela verksamheten. För att möjliggöra bästa möjliga utbild-
ning för barnen ska staden vara en attraktiv arbetsgivare och lärarna ska premieras med god löneutveckling och goda 
arbetsvillkor. Karriärtjänster har möjliggjort karriärutveckling och utökat ansvar för lärarna i skolan vilket är positivt 
och detta ska vi fortsätta med. Skolan ska också medverka till att ge lärarstudenter praktik. 

Fortbildning och utveckling av professionen
Barnen i skolan ska möta personal som inte bara har utbildning utan även haft möjlighet till att vidareutveckla sig i sin 
profession. Vi vill att Helsingborgs skolor ska vara generösa och ge utrymme för alla de lärare som vill utveckla sig i sin 
profession. Men även annan personal på skolan ska erbjudas fortbildning.

Öka lärarnas befogenheter
Vi har stark tillit till professionen i skolan. Denna tillit finns inte alltid. För att stärka skolan behöver denna tillit till pro-
fessionen stärkas. Lärarna ska få använda sina pedagogiska kunskaper och inte ständigt känna sig ifrågasatt av elever och 
föräldrar som lägger sig i undervisningen. Vi anser att skollagen måste förtydligas så att det tydligt framgår att lärarna 
bestämmer över undervisningen.
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Stödpersonalens viktiga roll
I skolan möter barnen inte bara lärarna utan även annan personal. Skolan har idag möjlighet att anställa stödpersonal 
som hjälper lärare att fokusera på sitt pedagogiska uppdrag och sätta fokus på eleverna. Detta ser vi som positivt och är 
något vi vill uppmuntra våra verksamheter att fortsätta med. 

Information till föräldrar
Det är viktigt att föräldrarna får information om sina barns resultat. Dessa ska redovisas tydligt för elever och föräldrar 
och utvecklingssamtal ska genomföras flexibelt för att möjliggöra ett högt deltagande.  

Föräldrars och elevers ansvar 
Barnen i skolan, i relation till sin ålder, har ansvar för sitt agerande men likväl glöms det ofta bort att även föräldrar har 
ett ansvar för sina barn i skolan. Genom att till exempel tala om skolans betydelse, se till att barnen sover tillräckligt, äter 
frukost och kommer i tid till skolan bidrar föräldrarna till både arbetsro och bättre skolresultat för sitt eget och andras 
barn. Ett fungerande samarbete mellan skola och hem är viktigt för att skapa ömsesidig respekt och förståelse för varan-
dra.

helsingborg.liberalerna.se

helsingborg@liberalerna.se


