
PROTOKOLL 
BILDNINGSNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2021-12-07 Tallåsaulan, klockan 13:00 - 
Beslutande Ulrica Truedsson (S) ordförande, Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordförande, Inger Hult (L) 2:e 

vice ordförande, Linda Rosenlund (S), Tony Karlsson (S), Martina Henke (S), Tommi Lycke (S), 
Mariam Yassin Mahi (S), Alexander Forss (KD), Ismail Abukar (MP).

Beslutande ersättare Christina Thorell (S) till 13.20, John Ogenholt (KD) från 13.20, Fredrik Malmström (S),  Carl-
Henrik Gustavsson (S).

Ersättare Anette Larsson-Fredriksson (S), Malin Sandqvist och Christina Thorell (S) från 13.20.

Övriga deltagande Johan Lindeberg förvaltningschef, Carina Andersson sekreterare, Jörgen Rüdeberg biträdande 
förvaltningschef, Johanna Siverskog ekonom, Marianne Jeppson enhetschef Bryggan med 
lärare och elever § 53, Paulin Axtelius rektor § 53, Kristina Uggla rektor § 53, Jenny Perry 
Janerin § 53, Sofie Tornell § 59.

Ordförande:  Ulrica Truedsson (S)

Sekreterare: Carina Andersson

Utsedd justerare: Fredrik Ahlman (M)

Underskrifter

Utsedd justerare: Inger Hult (L)

Justeringens plats 
och tid

Digital signering

Paragrafer §53-  §60

Datum för anslags uppsättande 2021-12-13 Datum för anslags nedtagande 2022-01-04

Förvaringsplats av protokollet

Bildningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 53   

Information 

Allmänhetens frågestund
Inga frågor inlämnade till dagens sammanträde.

Information från nämndordförande

Informationsmöte via Teams 12 januari

Nämndordförande Ulrica Truedsson informerar om att remissen ”Börja med barnen! 
Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård” kommer att behandlas på 
ett informationsmöte via Teams den 12 januari klockan 15.30.

Anledningen är att remissen inte kommer att hinna behandlas vid ett 
nämndsammanträde på grund av att svaret ska skickas till Ks senast den 14 januari. (Det 
första sammanträdet 2022 äger rum först den 15 februari). 
Alla ledamöter kommer att bjudas in via kalenderbokning i Outlook. 

Bildningsnämndens fokusområden 2022

Nämndordförande och förvaltningschef Johan Lindeberg informerar om de tematiska 
fokusområden som bildningsnämnden ska arbeta utifrån under 2022 för att säkerställa 
att de nationella målen hanteras under ett nämndår:

15 februari: Årsredovisning, internkontroll, kompetensförsörjning och 
personalhälsofrämjande insatser.

29 mars: Normer och värden inklusive arbetet med att förebygga kränkande 
behandling, elevhälsans systematiska kvalitetsarbete inklusive 
patientsäkerhetsberättelse samt frånvaro.

10 maj: Förskoleklass, fritidshem samt övergångar.

21 juni: Särskolan samt arbetsmarknadskunskap inklusive studie- och yrkesvägledning.

20 september: Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på verksamhets- och 
huvudmannens analys av kunskapsresultaten.

8 november: Extra anpassningar och särskilt stöd,  analys och rapport över 
gymnasieantagningen.

13 december: Internbudget, Barnrätt och digitalisering.
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Utdelning kvalitetspris
Tillsammans med lärare och elever tog modersmålsenhetens Bryggans enhetschef 
Marianne Jeppson emot kvalitetspriset 2021 för sin modersmålsundervisning.

Budget 2022
Förvaltningschef Johan Lindeberg och ekonom Johanna Siverskog redovisar budgeten för 
2022.

Verksamhetsinformation

Covid

Förvaltningschef Johan Lindeberg redogör för covid-läget. Det har skett klusterutbrott i 
två klasser och eleverna har skickats hem.

Pedagogisk omsorg

Biträdande förvaltningschef Jörgen Rüdeberg redogör för den pågående tillsynen av 
pedagogisk omsorg där en brandsyn genomförts. När tillsynen är klar kommer den att 
behandlas av bildningsnämnden.

Sammanslagning gymnasieenheter

Förvaltningschefen redogör för bakgrunden till förslaget om sammanslagning av 
Duveholmsgymnasiet 3 och 4.

Vattenläcka i Nävertorp

Förvaltningschefen berättar att elever och personal vid grundsärskolan och Bryggan har 
skickats hem i dag på grund av en vattenläcka i Nävertorpsområdet

Presentation nya rektorer

Kristina Uggla från förskolan, Paulin Axtelius från grundskolan och Jenny Perry Janerin 
från gymnasieskolan, presenterar sig.
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§ 54 BIN/2021:48  042

Fördelning av internbudget 2022 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att fastställa nämndens plan med budget 2022.
Driftsbudgetramen för 2022 fastställs enligt följande:

Verksamhet/avdelning (belopp i tkr) Budget 2021 Budget 2022 
Bildningsnämnd 1 548 1 572 
Förvaltningsledning och administration 77 067 83 170 
Kommungemensamma kostnader och myndighetsutövning 207 138 204 763 
Stödverksamheter 53 432 53 839 
Tilläggsbelopp 23 898 26 516 
Förskola 155 886 150 643 
Förskoleklass 16 731 18 000 
Grundskola 207 538 217 252 
Grundsärskola 19 647 20 658 
Fritidshem 34 060 33 866 
Gymnasieskola 88 737 88 886 
Gymnasiesärskola 15 038 15 857 
Summa 900 720 915 022 

Reservationer

Inger Hult (L), Alexander Forss (KD), John Ogenholt (KD) och Ismail Abukar (MP) 
reserverar sig mot beslutet att avslå Inger Hults (L) tilläggsyrkande.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms förskolor och skolor står inför fortsatta utmaningar 2022. Trots att 
verksamheterna visade många fina resultat 2021 behöver det största fokuset under 
2022 ligga på höjd kvalitet i undervisningen.  Detta kommer att möjliggöras bland annat 
genom en utökad satsning på Järvenskolorna med förstärkning av resurser för att 
möjliggöra ett så kallat två-lärarskap i prioriterade ämnen.  

Samtidigt som fokuset kommer att ligga på höjd kvalitet i undervisningen så kommer 
bildningsförvaltning att behöva följa och bevaka utfallet av de stora utredningar som 
pågår:

 “Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67).

 ”En 10-årig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan” (SOU 2021:33). 

 "Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning (SOU 2021:11)".
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Den 1 juli 2022 kommer nya läroplaner och kursplaner i grundskolan och 
grundsärskolan. Det finns inga övergångsregler vilket innebär att ändringarna börjar att 
gälla samtidigt för alla årskurser i grundskolan och grundsärskolan. De ändrade 
kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte och centrala 
innehåll har fått ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskraven ska bli ett 
bättre stöd när lärarna skriver omdömen och sätter betyg. 

Volymutveckling

Under 2020 och 2021 har bildningsförvaltningen kunnat se att kurvan för antal födda 
barn har vikit nedåt. Under 2020 föddes cirka 70 barn färre än året innan och detta ser 
ut att hålla i sig även 2021. Dessa mindre årskullar kommer att påverka förskolans 
verksamhet de kommande sex åren även om barnafödandet återgår till en högre nivå 
2022. De mindre årskullarna kommer även påverka grundskolans verksamhet från och 
med år 2026 förutsatt att ingen stor inflytt i respektive årskullar sker. 

Volymutvecklingen för kommunens särskolor är svårbedömt. I både grundsärskola och 
gymnasiesärskola finns många elever från Flen och Vingåker. När de gäller de yngre 
barnen tenderar Flen och Vingåker att köpa färre platser än tidigare då de har skapat 
egna lösningar för dessa barn.  

Trots att det inte prognostiseras någon större förändring när det gäller antal elever i 
gymnasieskola 2022 kan kostnaderna påverkas. Detta då ekonomin påverkas av hur 
många elever folkbokförda i Katrineholms som väljer att studera på annan ort. 
Snittkostnaden för studieplatser på annan ort har ökat det sista året. 

Ekonomiska förutsättningar

Bildningsnämnden tilldelades för 2022 en budgetram på 915 022 tkr. Utöver detta avsätts 
5 000 tkr från integrationsfonden för volymförändringar inom bildningsnämndens 
verksamheter. 

I samtliga budgetramar och skolpengar finns ett antagande om löneökningar på 2,1 % 
för avtalsperioden april - december 2022. Vidare har de 730 tkr och de 500 tkr som 
bildningsnämnden tilldelats i kompensation för kostnadsökningar respektive för teknisk 
justering investeringar fördelats ut till samtliga enheter genom skolpeng eller 
ramökning. Teknisk justering investeringar innebär att förvaltningen kompenseras för 
ökade driftskostnader då reglerna kring invisningar kommer att skärpas under 2022. 
Bildningsnämnden har tilldelats 150 tkr för ökade kostnader i samband med öppningen 
av nya idrottshallar och skolor 2022. 

De 1 500 tkr som bildningsnämnden fått som tillfällig ramförstärkning för 
trygghetsskapande åtgärder för barn och unga budgeteras på förvaltningsledning och 
administration. Uppdraget ska utföras tillsammans med säkerhetschefen. På samma 
sätt har 1 000 tkr avseende ökad måluppfyllelse och trygghet på gymnasieskolan 
budgeterats på förvaltningsledning och administration. De 1 000 tkr som 
bildningsnämnden tilldelats för ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet har 
fördelats ut i skolpengen till år 7–9. 

Comfact Signature Referensnummer: 1241396



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bildningsnämnden 2021-12-07 6 (17)

Ordförandens sign Justerandes sign

I fördelningen av internbudget för 2022 har vissa omfördelningar varit nödvändiga. 
Budgeten för köp av gymnasieplatser förstärks till följd av att snittkostnaden för köpta 
gymnasieplatser har ökat. Detta finansieras genom justering av skolpengen inom 
samtliga verksamheter förutom särskolorna samt genom 2% justering av ramarna för 
anslagsfinansierade verksamheter. 

Omfördelning av budget sker för centralt kvalitetsarbete som tidigare har bekostats via 
statsbidraget för likvärdig skola. Arbetet kommer istället att finansieras av kommunal 
budget. Detta innebär att medel frigörs på statsbidraget för likvärdig skola. Utväxling 
sker via neddragning av skolpengen i samtliga verksamheter förutom särskolorna. 
Skolpengen till grundsärskolan har utökats genom att omfördelning gjorts från 
grundskolan. Totalt innebär omfördelningen en utökad tilldelning till grundsärskolan på 
800 tkr. 

Ärendets handlingar
 Nämndens plan med budget 2022.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Inger Hult (L), 
Alexander Forss (KD), John Ogenholt (KD) och Ismail Abukar (MP).

Förslag och yrkanden

Inger Hult (L) har lämnat in ett tilläggsyrkande. Yrkandet redovisas på sid 17 i protokollet.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordförande för beslutsgången i ärendet.

1. Inger Hult (L), Alexander Forss (KD), John Ogenholt (KD) och Ismail Abukar (MP) yrkar 
bifall till Inger Hults (L) tilläggsyrkande.

2. Ulrica Truedsson (S)  yrkar avslag till Inger Hults (L) tilläggsyrkande.

3.  Ordförande ställer proposition på bifall till bildningsförvaltningens förslag.

4. Ordförande ställer proposition på bifall till Inger Hults (L) tilläggsyrkande.

5. Ordförande finner att bildningsnämnden beslutar om bifall till 
bildningsförvaltningens förslag och avslag till Inger Hults (L) tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till:

Ekonom

Akten
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§ 55 BIN/2021:105  049

Bidragsbelopp externa verksamheter 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar om följande bidragsbelopp för verksamheter som bedrivs i 
extern regi:

Förskola Bidragsbelopp/barn 2022

Kotten 123 476 kr

Övriga friförskolor 125 184 kr

Externa utförare kommuner 116 217 kr

  

Förskoleklass Bidragsbelopp/elev 2022

Externa utförare friskolor 62 598 kr

Externa utförare kommuner 60 792 kr

  

Grundskola år 1-6 Bidragsbelopp/elev 2022

Kunskapsskolan 79 475 kr

Övriga friskolor 80 310 kr

Externa utförare kommuner 78 287 kr

  

Grundskola år 7-9 Bidragsbelopp/elev 2022

Kunskapsskolan 88 736 kr

Övriga friskolor 92 413 kr

Externa utförare kommuner 90 330 kr

  

Fritidshem Bidragsbelopp/elev 2022

Externa utförare friskolor 31 526 kr

Externa utförare kommuner 29 158 kr
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Grundsärskola andra kommuner Bidragsbelopp/elev 2022

Grundsärskola övriga kommuner 297 934 kr

Grundsärskola friskolor 312 195 kr

Träningsskola övriga kommuner 347 349 kr

Träningsskola friskolor 366 146 kr

Träningsskola/grundsärskola med 
autism/flerfunktionsnedsättning övriga 
kommuner 728 832 kr

Träningsskola/grundsärskola med 
autism/flerfunktionsnedsättning friskolor 782 649 kr

Fritidshem övriga kommuner 152 632 kr

Fritidshem friskolor 156 566 kr

Särskild undervisningsgrupp Extra ersättning/elev 2022

1-6D Skogsborgsskolan 163 163 kr

7-9L Järvenskolan City 134 057 kr

7-9M Järvenskolan City 171 608 kr

IA1 Duveholmsskolan 4 90 233 kr

IA4 Duveholmsskolan 4 124 070 kr

Program Extern regi kommuner Extern regi friskolor

Bygg- och anläggningsprogrammet exkl. inr. 
anläggningsfordon 114 055 kr 120 898 kr

Barn- och fritidsprogrammet 81 584 kr 86 480 kr

El- och energiprogrammet 109 138 kr 115 687 kr

Ekonomiprogrammet 69 622 kr 73 799 kr

Estetiska programmet exkl. inriktningen musik 107 530 kr 113 982 kr

Fordons- och transportprogrammet exkl. inriktningen 
transport 140 850 kr 149 301 kr

Fordons- och transportprogrammet inriktning transport 148 570 kr 157 484 kr

Handels- och administrationsprogrammet 85 161 kr 90 271 kr
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Hotell- och turismprogrammet 101 559 kr 107 653 kr

Introduktionsprogrammet 127 838 kr 135 508 kr

Introduktionsprogrammet inriktning språk 104 057 kr 110 300 kr

Naturvetenskapsprogrammet 86 502 kr 91 692 kr

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 121 914 kr 129 229 kr

Samhällsvetenskapsprogrammet 73 335 kr 77 735 kr

Teknikprogrammet 103 950 kr 110 187 kr

VVS- och fastighetsprogrammet 125 112 kr 132 618 kr

Vård- och omsorgsprogrammet 89 181 kr 94 532 kr

Gymnasiesärskola Extern regi kommuner Extern regi friskolor

Nationella programmet 247 066 kr 265 930 kr

Individuella programmet A+B 327 196 kr 353 416 kr

Individuella programmet C+D 657 386 kr 713 916 kr

Sammanfattning av ärendet
Grundförutsättningarna för beräkning av bidragsbeloppet utgår från 
likabehandlingsprincipen, det vill säga bidrag till extern utövare ska utgå från samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till den egna verksamheten. 
Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 
bidragets storlek.

Bidrag till enskild verksamhet ska enligt skollagen bestå av ett grundbelopp samt av 
tilläggsbelopp. Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbelopp hos allmän 
förvaltningsdomstol. Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp, vilket innebär att 
domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek.

För att fristående verksamheter ska kunna överklaga sitt beslut om bidragsbelopp måste 
nämnden fatta ett beslut per huvudman. Bidragsbeloppen i de enskilda besluten 
baseras på beloppen i detta ärende. De enskilda besluten är delegerade till biträdande 
förvaltningschef.  

Tilläggsbelopp

För ett barn eller en elev som har behov av extra ordinära stödåtgärder, utöver 
grundbeloppet, kan kommunen betala ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet ska vara 
individuellt bestämt utifrån barnets/elevens behov. Ansökan görs till Barn- och 
elevhälsan i Katrineholms kommun som bedömer om tilläggsbelopp ska beviljas.

Comfact Signature Referensnummer: 1241396



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bildningsnämnden 2021-12-07 10 (17)

Ordförandens sign Justerandes sign

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).

Beslutet skickas till:

Ekonom

Akten
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§ 56 BIN/2020:63  629

Sammanslagning av skolenheter inom 
Duveholmsgymnasiet 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till sammanslagning.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta om sammanslagning av 
skolenheterna Duveholm 3 och Duveholm 4 så att dessa bildar en gemensam skolenhet 
från och med 2022-01-01.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).

Beslutet skickas till:

Rektor Duveholm 3

Rektor Duveholm 4

Verksamhetschef

Akten
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§ 57   

Delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbesluten BINEU 2021 § 9, BIN Del 2021:3 § 38-39, 2021:20-21.

Ärendets handlingar
Redovisade delegationsbeslut 2021-11-26.
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§ 58   

Meddelanden 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser, anslagna delegationsprotokoll och information om 
rektorsbeslut -  som inte är delegationsbeslut - under perioden 2021-10-22 till och med 
2021-11-26.

Ärendets handlingar
 Redovisade inkomna skrivelser och protokoll

 Anslagna delegationsprotokoll.

 Information om rektorsbeslut.
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§ 59   

Tema: Barnkonventionen och Kränkande behandling 

Kränkande behandling
1. Förvaltningschef Johan Lindeberg går igenom bildningsförvaltningens arbete mot 

kränkande behandling:

Pågående insatser 

 Månatlig framtagning av statistiska underlag i Stella 

 Fokus på trygghet och trivsel i kvalitetsdialog 3 

 Årliga attitydundersökningar (ViSKA-enkäter) bland barn/elever, personal och 
vårdnadshavare 

 Systematik enligt ViSKA-årshjul Kontrollmoment i Kapitel 4 i ”Gröna boken” 

 Likabehandlingsplan – revidering på årsbasis.

Identifierade förbättringsområden

1. Akuta åtgärder

 Framtagning av ny mall för löpande information till nämnden 

 Förbättrad framtagning, sammanställning och paketering av statistiska underlag

 Månatlig leverans av statistiska underlag till rektorer och verksamhetschefer

 Månatliga uppföljningar på huvudmannanivå avseende kränkande behandling, 
sexuella trakasserier, trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna

 Internkontroll på likabehandlingsplaner

 Uppföljning av startade utredningar som ej är avslutade 

2.  Långsiktiga insatser

 Framtagning utbildningsfilmer och utbildningspaket

 Förenkling av mallen för likabehandlingsplanen 

 Löpande analys av effekter av genomförda insatser 

 Planering av nya utvecklingsinsatser utifrån resultat från analyserna 

 Omvärldsbevakning.

2. Rektor Sofie Tornell från förskolan redogör hur ett ärende som kommit in via Stella 
hanteras.
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Barnkonventionen

Inledning

Förvaltningschef Johan Lindeberg inleder med att redogöra för några av 
barnkonventionens grundprinciper:

 Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

 Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms 
vara barnets bästa.

 Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, 
moraliskt och socialt.

 Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor 
som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och 
mognad.

Han fortsätter med att redogöra för arbetet med styrkedjan som kan omsättas i en röd 
tråd som löper genom organisationen. Nedan följer ett exempel:

 Barnkonventionen: Alla barn har rätt att gå i skolan...

 Skollagen: Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform...

 Läroplanen: Utbildning ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära...

 Kommunplanen: Alla barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar att klara 
och överträffa kunskapsmålen...

 Resultatmålen: Fler elever ska klara målen och nå höga resultat...

 Bildningsnämndens plan med budget och indikatorn: Andelen flickor och pojkar i 
årskurs nio som är behöriga till gymnasieskolan

 Förvaltningschefens mål: Alla elever i Katrineholms kommun tar gymnasieexamen

 Rektors mål: Respektive enhets lokala mål.

Gruppdiskussioner och avslutande diskussion

Bildningsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar barnkonventionen kopplad till 
arbetet i förskola/skola i smågrupper. Uppgiften redovisas i en avslutande diskussion.
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§ 60 BIN/2021:11  009

Ledamotsinitiativ från Centerpartiet om 
barnkonventionen 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anse ledamotsinitiativet besvarat mot bakgrund av 
dagens tematiska arbete om barnkonventionen.

Sammanfattning av ärendet
Vid bildningsnämndens sammanträde 2021-11-02 bordlades rubricerat ärende för att 
tas upp vid sammanträdet 2021-12-07.

Ledamotsinitiativet innehåller följande yrkanden:

 Att bildningsnämnden gör en uppföljning av hur många som gick utbildningen

 Att bildningsnämnden tillsammans med förvaltningsledning har, till exempel, ett 
seminarium där vi resonerar kring och fördjupar vår kunskap om vad 
barnkonventionen omfattar och vad det innebär för oss i praktiken.

Ärendets handlingar
 Nämndinitiativ från Centerpartiet: Uppföljning av utbildning inom 

barnkonventionen

 Protokollsutdrag Bildningsnämndens sammanträde 2021-11-02, § 52.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S). 

Beslutet skickas till:

Centerpartiet

Akten
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BIN/2021:48 042

Tilläggsyrkande från Liberalerna om internbudgeten

Yrkande:
Katrineholms skolor har legat lågt när det gäller betygspoäng i åk 9 under lång tid. 
Förra läsåret omprioriterades pengar till en satsning på åk 9. Nu ska det satsas på 
högstadiet igen. 

Om vi inte ska behöva satsa miljoner varje år på högstadiet behövs satsningar göras på 
F-3. 

Varje skola måste uppfylla det kompensatoriska uppdrag som skollagen säger dvs tidig 
diagnos och rätta åtgärder. Där läggs grunden för framgång i fortsatta studier. Att kunna 
läsa, skriva och räkna är en rättighet i svensk skola.

Barnkonventionens artiklar 4, 28 och 29 är vägledande.

Vi i liberalerna yrkar på att ökade satsningar görs på F-6 genom att:

 Fortsätta satsa på att utbilda fler pedagoger och fler barnskötare i förskolan. 

 Svenska ska vara norm bland personal som arbetar nära barnen.

 Utökad timplan i F-6 med fokus på svenska och matematik. 

 Utökad träning i läsning redan i F-klass.

 Påbörja arbetet med att återinföra tryckta läromedel i F-6.

 Utöka satsningar på ordning och reda i skolans lokaler. Det kommer att resultera i 
bättre skolresultat.

Inger Hult 

Liberalerna
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