Trygga barn och ungdomar som genom en skola har bra
förutsättningar
I Stockholms stad ska alla skolor vara bra skolor. Alla elever ska få bra stöd för att klara
kunskapskraven. Fler elever ska gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet och fler
elever ska gå ut gymnasiet med examensbevis. För att nå dit måste lärarna ges tid att hjälpa
eleverna att utvecklas. Det förutsätter att lärartätheten i Stockholms grundskolor ökar.
En trygg barndom och trygg uppväxt lägger grunden för att motverka brottslighetens
grundorsaker. Därför är ett långsiktigt trygghetsarbete tätt sammankopplat med vikten av att
alla barn får bra uppväxtvillkor och att alla barn får förutsättningar och stöd för att klara
kunskapsmålen. I ett Stockholm för alla får barn och unga växa och utvecklas i skolan istället
för att rekryteras till gängen.
Under förra mandatperioden vände vi trenden av sjunkande kunskapsresultat genom ett
konsekvent arbete för ökad likvärdighet och bättre förutsättningar för lärande. Nu är den
trenden bruten där högpresterande elever klarar sig bättre och elever med sämre
socioekonomiska förutsättningar klarar sig allt sämre.
I vår budget har vi utrymme för att stärka skolans kärnuppdrag samtidigt som vi kan
genomföra reformer för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Fler elever ska gå ut
grundskolan med behörighet till gymnasiet och fler elever ska gå ut gymnasiet med
examensbevis. Stockholm kan bättre.
Några av våra förslag
Fler elever ska klara skolan
Vår ambitionsnivå är tydlig. Andelen elever som inte är behöriga till gymnasiet efter årskurs
nio ska halveras till vårterminen 2026. Det innebär att jämfört med år 2020 ska andelen ickebehöriga minska från 12,1 procent till maximalt 6 procent. Skolan ska också vara en öppen
plats där elever kan visats och få stöd även efter skoltid. I vår budget föreslår vi en rad
reformer för att uppnå detta mål:


Grundschablonen höjs 85,9 miljoner kronor jämfört med majoritetens budget. För att
skolan ska kunna klara av sitt uppdrag måste den vara fullt finansierad. I vårt förslag
gör vi en stor satsning för att alla skolor ska ha förutsättningar att vara bra skolor.



Vi satsar 25 miljoner kronor på att införa Läsa-, skriva- och räknagarantin redan i
förskoleklass. Vi vet att extra anpassningar och särskilt stöd ofta sätts in för sent och
att de inte är anpassade efter elevernas behov i tillräckligt hög grad. Därför är den här
reformen viktig för att flera ska klara kunskapsmålen i skolan.



Fritidsklubbarna ska avgiftsbefrias och ett särskilt stöd till fritidshem i socialt utsatta
områden införs. Skolan ska vara en trygg plats för barn- och unga i staden och därför
sänker vi trösklarna för barn att delta i fritidsklubbarnas och fritidshemmens
verksamhet. Totalt satsar vi 55 miljoner utöver schablonen för att skolan och fritids

ska vara öppna och tillgängliga.


Vi gör en särskild satsning på 24 miljoner kronor på att stärka elevhälsan utöver
schablonhöjningen. Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar och elevhälsan
måste stärkas för att klara av att möta de utmaningar som finns idag.

Skolan ska byggas ut i takt med att staden växer
I takt med att staden växer ska skolutbyggnaden följa med. Skolutbyggnaden ska präglas av
långsiktighet och ett fokus på att möjliggöra en sammanhållen skolgång från förskoleklass till
årskurs nio. Därför har vi i vår budget förslag på reformer för att säkerställa detta:


När staden bygger nya skolor ska normen vara F-9 och befintliga F-6 skolor ska
byggas ut till F-9 där det är möjligt och önskvärt. En sammanhållen skolgång skapar
kontinuitet och trygghet i elevernas skolgång. Det är både kostnadseffektivt och
minskar elevernas oro inför byten av skola, lärare och skolkamrater.



Vi satsar 10 miljoner kronor på att rusta upp fem skolgårdar under 2021. I takt med att
staden växer och blir allt tätare blir kolgårdarna en allt viktigare yta för att stimulera
till rörelse och lek. Därför ska staden investera i att bygga om och modernisera fem
skolgårdar per år.



Nya regler ska tas fram som säkerställer att Stockholms stads elever inte trängs undan
och att staden kompenseras för investeringskostnaderna för utbyggnad av gymnasiet.

Kritik mot grönblå budget
Den grönblå majoriteten lägger i år en budget med en mycket blygsam uppräkning av skolan.
Med tanke på de utmaningar som skolan står efter förra årets strama budget är det förvånande
att skolan ges mer resurser. Det är allvarligt för det innebär att skolorna inte kommer att
kunna anställa mer personal och att de skolor som har störst behov inte får det stöd som de
behöver för att fler ska nå kunskapsmålen.
Utöver det lyser både satsningar och höjd ambitionsnivå med sin frånvaro i den grönblå
budgeten. Vi vet att elevhälsan är en nyckel både för tryggheten på skolorna genom det
förebyggande arbetet men också som ett löpande stöd för att elever bättre ska kunna klara
kunskapsmålen. I den grönblå majoritetens budget görs en särskild satsning på 2 miljoner
kronor på elevhälsan för att informera om elevhälsans arbete.
Det är långt ifrån tillräckligt. Det räcker inte med information och vackra ord – vi stärker
skolan genom att anställa fler lärare och pedagoger inte tvärt om.
Den grönblå majoriteten väljer i sin budget att chockhöja avgifterna för fritidsklubben med
200 kronor. Det är ett häpnadsväckande beslut. Skolan, fritidshemmet och fritidsklubben ska
vara en öppen plats där eleverna känner sig välkomna och där alla kan delta oavsett
ekonomiska förutsättningar.
Vi vet att elever i ytterförorterna i betydligt lägre grad deltar i fritidshemmens och framförallt
fritidsklubbens verksamhet. Det är just de ungdomarna som behöver sänkta trösklar för att
delta i alla delar av skolans verksamhet – inte tvärt om.

