
Borgerlig politik i Bildningsnämnden Trelleborg 

Vi är till för barnens och elevernas utveckling.  

Fortsatt fokus på resultaten 

Den positiva trenden för eleverna i Trelleborg måste ges förutsättningar att fortsätta.  

För att kunna ta tillvara sina möjligheter till ett bra framtida liv är en slutförd gymnasieutbildning helt 

avgörande och därför måste insatser under hela skoltiden ha detta som mål. En av de viktigaste 

pusselbitarna när det gäller behörigheten till gymnasiet är kunskaper och betyg i matematik. Vi tror 

på tidiga insatser för ökad läsförståelse och insatser riktade direkt till matematiken. 

Vi prioriterar de områden som leder till bättre resultat för våra elever i Trelleborg. 

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

Kända forskningsresultat som att kvalitén i klassrummen är den viktigaste faktorn för elevernas 

utveckling styr våra beslut och prioriteringar. Alla möjligheter till kompetensutveckling av personalen 

skall tas tillvara. Vi följer och tar till oss aktuell forskning.  

Vi ser till att våra barn och elever i Trelleborg utbildas efter vetenskapliga och beprövade metoder. 

Tidiga insatser  

Vi arbetar för att våra elever i Trelleborg tidigt får de insatser som leder till framgångsrika studier. 

Resurserna används effektivast när de sätts in så tidigt som möjligt. Skolgången blir också mer 

lustfylld om trösklarna övervinns tidigt. Kopplingen mellan läsförståelse och matematik är avgörande 

och vi vill utreda en satsning på ”mattesvenska”. 

Varenda krona skall användas så tidigt som möjligt. 

Valfriheten 

Vi vill fortsätta ge eleverna reella möjligheter att välja skola och inriktning för sin utbildning. Med 

frihet följer ansvar. Vi tror på Trelleborgarnas förmåga att göra kloka val och att elever också tar ett 

större ansvar när man själv väljer väg. Friskolor är välkomna alternativ. Vi kommer att strida för 

skolskjuts till alla på samma villkor oberoende av val av skola. 

Vi politiker skall inte vara förmyndare för elever och vårdnadshavare. 

IT 

Vi kommer fortsätta uppmuntra att använda IT som pedagogiskt verktyg och som medel för att 
avlasta administrativa uppgifter. IT är inget självändamål. Våra satsningar skall alltid motiveras och 
utvärderas utifrån bidraget till elevernas utveckling. IT får inte ersätta papper och penna i 
utbildningen utan elever skall kunna välja verktyg efter uppgift. Genom standardiseringar skall den 
övergripande effektiviteten säkerställas.  
För oss är IT ett självklart verktyg i skolan och en viktig kompetens hos eleverna inför framtiden. 

  



Pedagogisk prioritet 

All verksamhet skall ha fokus på våra elever. Tid och resurser skall riktas till mötet med eleverna. 

Pedagogisk kompetens och ämneskompetens skall hela tiden utvecklas. Det pedagogiska ledarskapet 

måste få prioriteras. Stödfunktioner skall finnas för nödvändig administration på alla nivåer. Vi måste 

våga ifrågasätta rutiner och strukturer. Vi är övertygade om att det finns effektiviseringsmöjligheter 

och ser gärna försök med målsättningen ”halverad mötestid för lärarna”. 

Vi är alla här för elevernas utveckling och vi måste kunna prioritera så. 

Omvärlden 

Bildning i Trelleborg är en del i flera större sammanhang. Vi skall utveckla det redan goda samarbetet 

med näringslivet på gymnasiet, vara lyhörda för omvärldens signaler och söka möjligheter längre ner 

i årskurserna. Trelleborg skall vara en aktiv part i det regionala samarbetet som kan utökas t.ex. inom 

studie- och yrkesvägledning. Vi skall ta vara på kompetensen inom miljösidan och fortsätta arbeta för 

eftergymnasial utbildning i Trelleborg. 

Trelleborg skall vara en attraktiv kommun för utbildning och samarbete. 


