Skola och förskola
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 2021 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 116 miljoner kronor jämfört med majoritetens budget. För att
skolan ska kunna klara av sitt uppdrag måste den vara fullt finansierad. I vårt budgetförslag gör vi en rejäl 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.
•

Vi gör en särskild satsning på 30 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 2022. I takt med att
staden växer och blir allt tätare blir skolgårdarna 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. 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.
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.

Förskola
Alla barn i Stockholm har rätt till en trygg uppväxt och en bra förskola oavsett var i staden
man bor eller vilken bakgrund man har. Förskolan ska vara likvärdig och hålla en hög kvalitet
där grunden läggs för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara lärorik och stimulerande.

Stockholms förskolor ska vara tillgängliga för alla barn och alla barn ska få det stöd de
behöver för att lära och utvecklas oavsett förutsättningar. För att det ska vara möjligt måste
förskolorna ges tillräckligt med resurser för att behålla den kompetenta personal vi har idag
och för att kunna anställa fler pedagoger. Genom det kan vi minska barngruppernas storlek
och säkerställa att alla barn blir sedda.
Under den här mandatperioden har den grönblå majoriteten valt att skära ner på förskolan
varje enskilt år. Det har lett till större barngrupper, lägre personaltäthet och minskad möjlighet
att ta in vikarier.
Den här utvecklingen måste brytas. I vår budget investerar vi i förskolan och ger
förutsättningar för att anställa fler pedagoger. Våra barn förtjänar bättre.
Några av våra förslag
Förskolan ska ha råd att anställa rätt kompetens
Idag är personalsituationen på stadens förskolor mycket ansträngd samtidigt som pandemin
ställt ytterligare krav på förskoleverksamheten. Staden behöver driva en politik där förskolan
ges förutsättningar att ha en bemanning med en högre personaltäthet och ökad andel
förskollärare.
Förskollärarna spelar en avgörande roll för den pedagogiska verksamheten i förskolan.
Förskollärare ska leda verksamheten och ha ansvaret för att främja god arbetsledning,
verksamhetskvalitet, pedagogisk utveckling och innovationer i förskolan. Barnskötare har
likaså en mycket viktig roll att spela i förskolans verksamhet och staden ska se till att all
personal ges möjlighet till kompetensutveckling inom ramen för sitt yrke.
Bemanningsfrågan är viktig utifrån både barnens, personalens och vårdnadshavarnas
perspektiv. Varje barn måste vara tryggt med personalen som de spenderar sina dagar med,
och vårdnadshavarna ska känna trygghet när de lämnar på morgonen. Samtidigt måste
personalen veta att de har kollegor och en rimlig arbetsbelastning. Därför föreslår vi ett antal
åtgärder och målsättningar för att vända den negativa utvecklingen för en förskola av högsta
kvalitet:
•

Vi satsar 145 miljoner kronor för att nå målet om ökad personaltäthet och ökad andel
förskollärare.

•

Personaltätheten ska över en fyraårstid öka till minst 4,5 barn per pedagog och andelen
förskolelärare ska öka till minst 41 procent.

•

Vi satsar 17 miljoner kronor på att erfarna barnskötare ska få en riktad lönesatsning.

•

Vi satsar 22 miljoner kronor på att alla stadsdelar ska ha tillgång till ett
förstärkningsteam för vikarier.

•

Vi satsar 9 miljoner kronor på att inrätta barnhälsoteam i förskolan.

Barnhälsoteam ska finnas i förskolan
Åren som barnen går i förskolan är de mest formativa i en människas liv. Den psykiska
ohälsan hos barn och unga är ett växande problem och därför behöver staden utöver att stärka
elevhälsan i skolan börja jobba förebyggande även i förskolan.
Barnhälsoteamen ska fungera som ett stöd både till personalen och barnen på förskolan. Alla
stadsdelar ska ha ett eget elevhälsoteam för att säkerställa att barnen får ett kompetent
bemötande oavsett var i staden man bor. I och med att diagnoser inom spektrat av
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ökar och klättrar nedåt i åldrarna är ska
elevhälsoteamen också ha en resurs med särskild kompetens inom NPF.
Kritik mot grönblå budget
Den grönblå majoriteten har med all tydlighet valt att prioritera ned förskolan och negligera
en stadens absolut viktigaste verksamheter. Efter förra årets mycket strama budget är
verksamheten i ett stort behov av satsningar men trots det höjs inte schablonen tillräckligt
mycket för att ha råd med löneökningarna för innevarande personal.
Det innebär att ytterligare nerskärningar kommer att göras ute i verksamheten och att
personaltätheten kommer att minska. Färre pedagoger kommer att behöva ta ett större ansvar
och vi vet att det resulterar i en sämre kvalitet i verksamheten och arbetsmiljö som i längden
inte är hållbar.

