
 

Sammanställning av fråga 3b – Skolan Sandviken.  

 

I vissa frågor finns ibland följande förkortningar (K) = kommunnivå, (R) = regionnivå, (N) = nationell nivå. Svaren är normalt angivna på kommunal nivå. 

 

 

FRÅGOR SVAR  

Skolan Moderaterna Centerpartiet 

Hur skapar vi en ”jämlik 
skola” när man inte 
inkluderar restiden i barnens 
skoldag?  

Moderaterna värnar det fria skolvalet vilket betyder att i de fall 
kommunen har lagt ned en skola så har istället det startats en 
friskola vilket vi välkomnar. Det är viktigt att vi satsar på de 
mindre skolorna på landsbygden. Närheten är viktig framförallt 
i lägre åldrar. Alla skolor ska ha samma tuffa kunskapskrav för 
att säkerställa en likvärdig skola 

Här fordras et klargörande: Menar ni att restiden ska vara en del av 
skolarbetet? Utmaningen med resor är en realitet. Bristen p lärare 
och den framtida bristen som kommer bli än större måste hanteras. 
Fjärrundervisning såväl på landsbygd- som på centralt belägna skolor 
kommer bli en realitet. Betyder att vissa dagar per vecka kommer 
undervisningen ske i annan miljö 

Hur löser vi 
integrationsproblemen i 
skolan?  

Genom att alla föräldrar tvingas att göra ett aktivt val av skola. 
Det är viktigt att föräldrarna ges denna möjlighet där 
kommunen och staten ska säkerställa att det finns relevant 
information för att kunna göra detta val. Elever som stör andra 
barn ska kunna flyttas från klass/skola. Språket är en nyckel till 
varje barns utveckling och vi vill ha en obligatorisk språkförskola 

Först måste alla vara medvetna om att de finns. Alla studier som 
finns visar att ex vis den som kommer in i vårt land som flykting har 
större möjligheter lyckas om han/hon slipper placeras i stad. 
Landsbygden med sina skolor har alltså betydligt större möjligheter 
vara en del av lösningen. Väljer nyttja ordet inkludering 

Hur fördelar man skolans 
resurser 
(behöriga/legitimerade 
lärare) mest resurseffektivt?  

Ordning och reda i skolan är av avgörande betydelse och vi vill 
fortsätta göra stora skolsatsningar på lärare och lärarlöner. En 
bra lärare är avgörande för varje barns skolgång och utveckling. 
Lärarna ska fokusera på att lära ut och att eleverna uppnår 
kunskapskraven. Varje elev måste ges de bästa 
förutsättningarna för att uppnå sin fulla potential 

Här väljer frågeställaren göra det hela väl enkelt.  Vad ligger i 
begreppet ”tung dokumentation” – sätta betyg? Måste även 
fortsättningsvis hanteras av behörig pedagog 

Hur kan möjligheter skapas 
för att underlätta för 
kommunerna att elevglesa 
skollokaler kan anpassas 

Moderaterna kommer att arbeta för att behålla skolor i byarna, 
som självklart ska bedriva undervisning av hög kvalitet, lika som 
alla andra skolor, oavsett om de ligger i ”stad eller land”. 

Skolornas nyttjandegrad ökar när de också nyttjas av civilsamhället, 
av föreningslivet. Gäller i stad som land 



 

utan att behöva stänga eller 
flytta skolor? 

Att ha möjligheten att 
använda skolans lokaler till 
annan verksamhet under de 
delar av dygnet då de inte 
behövs för undervisning. Vad 
gör ni inom detta område? 

Det är viktigt att skolan fokuserar på kärnuppdraget att utbilda 
våra elever. Att kunna använda skolans lokaler utanför skoltid 
till annan verksamhet kan vara bra, så länge det inte 
konkurrerar med någon privat aktör som bedriver motsvarande 
verksamhet. Det får inte heller innebära ytterligare 
administrativt arbete och försämringar för skolans möjligheter 
att utbilda våra elever 

Medvetna om möjligheterna. Vore välgörande om ni kunde 
konkretisera vilken lagstiftning som hindrar större nyttjandegrad! 
Samhället kommer inte klara att betala för lokaler som nyttas fyra 
timmar per dygn. Samnyttjande ger också andra fördelar då det 
gemensamma ansvaret för lokaler hindrar klotter och skadegörelse 

Är det kommunernas 
oförmåga att ta ansvar för 
skolan som ger problem? 

Kommunen har resurser och förmåga att ta ansvar för skolan . 
Samtidigt har staten ett stort ansvar för en likvärdig skola där 
de ska säkerställa att skolorna följer lagar och förordningar. De 
skolor som inte uppfyller de kraven och inte kommer tillrätta 
med problemen ska stängas, detta gäller oavsett vem som 
driver skolan. 

Kommunernas oförmåga att ta ansvar – ligger enbart inom ett 
subjektivt uttryck 
  
 

Vad betyder mål och 
resultatstyrningen för ökade 
problem? 

Kunskapskrav är viktigt för skolan. Skolans kärnuppgift är att 
säkerställa att alla barn uppfyller kraven. Då är mål och 
resultatstyrning viktigt för att kunna följa skolan och elevernas 
utveckling. 

Utveckla frågan 

Staten styr idag på många 
sätt den kommunala skolan 
genom lagar. Varför inte ta 
tillbaka ansvaret helt och 
förstatliga skolan igen? Vad 
skulle i så fall bli bättre eller 
sämre?  

Moderaterna är för en ökad statlig styrning av skolan med 
tydliga uppföljningar. Det är sannolikt inte så enkelt att ett 
förstatligande av skolan löser alla problem skolan har. Många 
pekar på att statliga verksamheter som Arbetsförmedling 
Försäkringskassan, passtillverkning, säkerhetskontroller på 
flygplatser inte fungerar särskilt väl 

Skolan behöver i än högre grad det lokala engagemanget. Den 
utvecklingen borde alla inse har betydelse. Vilken verksamhet blir 
bättre genom att fjärrstyras? 

När ska politiker börja tänka 
om att även små skolor och 
förskolor behövs på 
landsbygden? 

Vi moderater anser att skolorna på landsbygden behövs och 
fyller en viktig funktion och vill behålla dessa. 

När ska……en slutsats som finns enbart hos skrivaren. Skola och 
förskola ska finnas där det finns underlag för dess verksamhet. 
Oavsett om det är i staden eller på landsbygden. Den slutsatsen 
gäller fortfarande 

 

 


