STOCKHOLMARNA
VÄXER MED
KUNSKAP

STOCKHOLM

LIKVÄRDIG UTBILDNING
OAVSETT BAKGRUND

Över 1 000 fler lärare har anställts jämfört med 2014 och skolresultaten
har vänt uppåt. En jämlik kunskapsskola kräver att vi långsiktigt och
uthålligt investerar i skolan med förskole- och skolutbyggnad samt fler
lärare. I Stockholm ska alla barn gå i en trygg, lärorik och socialt utvecklande förskola med personal som är välutbildad och trivs på
jobbet. Därför vill vi satsa särskilt på förskolan - förskolelöftet!
Lärfritids ska säkerställa att alla barn i mellanstadiet får stöd i sin läxläsning. Avhoppen från gymnasiet ska fortsätta minska och fler ska lämna
skolan med fullständiga betyg. Skolans resurser ska gå till undervisning
och inte till vinstjakt som ökar segregationen. Elever och föräldrar ska
kunna välja skola, men skolor ska inte kunna välja elever. Satsningar på
välfärden, däribland utbildning, måste gå före nya skattesänkningar.
I ett allt mer kunskapsintensivt samhälle ska Stockholm konkurrera
med kunskap, färdigheter, kompetens och ett starkt innovationsklimat
– inte med lägre löner för stockholmarna. Utbildnings- och arbets
marknadspolitiken ska samordnas. Jobb och snabb etablering för ut
rikesfödda stockholmare är viktigt för en framgångsrik integration.
För att stärka jämställdheten vill vi särskilt satsa på nyanlända kvinnors
etablering.
Stockholms starka innovationsklimat, universitet och högskolor ska
stödjas för att människor och idéer ska blomstra och kompetensförsörjningen säkras. Stadens kulturliv har ett stort värde och tillgången
till kultur och eget kulturskapande ska fortsätta att öka.
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Utbildning ger människor möjlighet att förverkliga sina drömmar. Alla
stockholmare ska kunna lita på att varje barn och ungdom i staden,
oavsett var de bor eller vilken bakgrund de har,garanteras möjligheten
till en god och likvärdig utbildning. Därför ska resurser fördelas efter
behov och staden stå för en samlad planering av skolornas utveckling.
Detta kan inte överlåtas till marknaden.

Socialdemokraternas utbildningspolitik för Stockholm:
•

1000 fler lärare ska anställas i Stockholms förskolor och skolor.

•

Stärk fritidshem och fritidsklubbar – bygg ut lärfritids och läxhjälp.

•

Bygg fler förskolor och skolor – 50 nya skolor och 100 nya förskolor
till år 2040.

•

Förskolelöftet: 1 miljard kronor mer till Stockholms förskolor 2018
- 2021, fler förskollärare och barnskötare och mindre barngrupper,
alla förskolor ska ha tillgång till specialpedagoger som arbetar integrerat i verksamheten, kompetensutveckling med bibehållen lön.

•

Snabba vägar till jobb och etablering – 1500 stockholmsjobb
årligen och fler kombinerade språk- och yrkesutbildningar.

•

Ökad vägledning och insatser för företag i uppstart och utveckling.
Särskilt fokus ska läggas på företagande i ytterstaden.

•

Mer kultur och fler kulturutövare – ökat stöd till stadens kulturinstitutioner, konstnärer, fria kulturaktörer, Kulturskolan och folkbildningen.

Läs mer om Socialdemokraterna och vår politik
Kontakta oss: socialdemokraternaistockholm.se/kontakta-oss/
Vår politik: socialdemokraternaistockholm.se/val2018/
Facebook: facebook.com/socialdemokraternaistockholm/
Twitter: twitter.com/sthlmssossar
Instagram: instagram.com/socialdemokraternas/
Bli medlem: socialdemokraterna.se/Bli-medlem/
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