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Utbildning 
Helhetsgrepp på skola och utbildning 

Socialdemokraterna vill att Simrishamns kommun inom förskola, skola och 

utbildning profilerar sig, precis som vår kulturpedagogiska enhet har 

uppmärksammats på olika sätt och satt vår kommun på kartan. Fortsatt utveckling 

av denna verksamhet är en prioriterad uppgift. 

Denna enhet har en stor roll att fylla även då det gäller integrationsarbetet samt 

möta våra unga där de befinner sig och ge liv åt deras drömmar. 

Arbetet med barns rättigheter ska ges fortsatt hög prioritet och våra barn och ungas 

bästa ska sättas i fokus.  

Avgörande och övergripande framtidsfrågor som hälsa, klimat och miljö ska lyftas 

fram och aktualiseras i olika sammanhang samt ge en bild av hur allt hänger 

samman. 

Vad gäller utbildning och skola vill vi att kommunen ska ha ett huvudmannaskap 

från förskola till vuxenutbildning och högskola. Vuxenutbildningen är viktig och har 

en allt större roll i samhällsutvecklingen. Detta för att vi ska kunna möta samhällets 

snabba förändringstakt och de krav detta ställer på kompetensutveckling och 

kompletterande utbildningar. 

Det känns bra att kunna säga att vi med en socialdemokratisk majoritet i kommunen 

kan erbjuda allt ifrån förskola till högskola! 

Socialdemokraterna vill  

 fortsätta satsningen på Kulturpedagogiska enheten 

 

 ha ett kommunalt huvudmannaskap från förskola till högskoleutbildning  

 

 fortsätta satsningen på arbetet med barns rättigheter   

 

 fokusera på genus- och jämställdhetsfrågor och arbeta aktivt för tolerans och  

 lika berättigande 

 

 att det ska råda nolltolerans mot mobbning, våld och kränkningar 

 

Förskolan 
Vikten av tidiga insatser kan inte nog understrykas. Det är bättre att bygga upp ett 

barn än att reparera en vuxen. Vi vill därför att extra resurser ska sättas in så fort 

behovet uppmärksammas och att elevhälsan förstärks. Deras ansvar och arbete ska 

även omfattas av förskolan. 

Vi har arbetat bort alla köer och nu vill vi gå vidare med att minska antalet barn i 
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barngrupperna. Allt för barnens bästa och för att öka kvalité, säkerhet och 

måluppfyllelse.  

Alla barn i förskolan måste bli sedda och föräldrarna kunna känna trygghet då de 

lämnar sina barn. 

Vi vill främja personalens arbetsmiljö, trivsel och förutsättningar för att göra ett bra 

arbete och därmed kunna nå, de för verksamheten, uppsatta målen. 

Det är av grundläggande betydelse att förskolan kan möta föräldrarnas behov. 

Att syskon får gå på samma förskola är en trygghetsfråga och vi vill därför införa 

syskonförtur.  

För att möta de villkor som arbetslivet i dag ställer för många föräldrar vill vi att 

förskolan öppnar kl 06:00. 

Miljö- och klimatfrågor ska uppmärksammas i förskolans verksamhet.  

Grön Flagg ingår i det internationella nätverket Eco-Schools, som förenar miljontals 

barn och unga runt om i världen. Det är viktigt eftersom hållbar utveckling till stor 

del handlar om global sammanhållning och gemensam övertygelse. 

Med Grön Flagg vill vi inspirera nästa generation att tillsammans ta ansvar för vår 

gemensamma framtid. Vår förhoppning är att Grön Flagg ska vara första steget i ett 

engagemang kring hållbar utveckling. 

Socialdemokraterna vill  

 att elevhälsan även ska omfatta förskolan 

 

 minska storleken på barngrupperna i förskolan 

 

 ge tillgång till barnomsorg/förskola från kl. 06.00  

 

 införa syskonförtur i förskolan 

 

 lyfta fram de viktiga och avgörande frågorna om hälsa, klimat, miljö,  

 solidaritet och globalisering redan i förskolan 

 

 att våra skolor ingår i Grön Flagg 

 

Grundskolan 

Särskild vikt ska läggas vid kunskapsmålen och att eleverna får tillgång till de 

resurser och det extrastöd de behöver. Ingen elev ska lämna grundskolan utan att 

ha nått sina mål. Därför vill vi lägga större vikt vid kunskap, lärande och trygghet. 

Arbetsmiljön måste vara god och lugn.  

För kränkningar, trakasserier, våld, hot och mobbning ska det råda nolltolerans och 

åtgärder ska omedelbart vidtas. 



  

 

   Sidan 7 (38) 

 

Satsningen på kommunens naturskola har slagit mycket väl ut och verksamheten har 

lett till ett stort intresse från barn och skolor som vill lära sig mer om djur och natur. 

Inte minst har det visat sig att barn i behov av särskilt stöd har stor nytta av dessa 

besök. Besök som blir mera konkreta och verkliga då man upplever undervisningen i 

det verkliga livet direkt ute i naturen. Naturskolan utgör även ett viktigt inslag i den 

centrala och livsviktiga frågan om vårt klimat och hur vi ska kunna leva i samklang 

med djur och natur.  Vi vill därför öka satsningen på naturskolan så alla barn kan 

erbjudas denna verksamhet.  

Socialdemokraterna vill  

 att ingen elev ska lämna grundskolan utan att ha nått sina mål 

 

 bygga ut naturskolan och låt den omfatta alla elever 

 

Gymnasieskolan 

Fortsattutveckling av Nova Academy är viktigt. Framgången med denna skola står 

som modell och utgör ett exempel på ett framgångsrikt arbete.  

Kommunen ska öka attraktionskraften för de praktiska utbildningarna som idag är 

förlagda till Österlengymnasiet. Vi vill se en ny- och omstart för dessa utbildningar 

och kan även tänka oss att pröva en förflyttning av skolan till ett annat läge. Samma 

villkor avseende förmåner ska gälla för alla elever oavsett om man läser på ett 

teoretiskt eller praktiskt program i Simrishamn. 

Gymnasiesärskolan ska lyftas fram för att ytterligare stärka eleverna i deras 

personliga utveckling.  

Vi vill skapa samarbetsorgan mellan skola och arbetsliv och därmed utveckla 

samarbetet.   

Kommunen har, som en stor arbetsgivare, en avgörande roll att fylla. Främst då det 

gäller samhällsviktiga sektorer som vård och omsorg, förskola, skola och teknisk 

försörjning. Vi anser att kommunen inom områden där det råder brist på utbildad 

arbetskraft ska eftersträva att den kommuninvånare som utbildar sig inom dessa 

sektorer ska erbjudas såväl sommarjobb som arbete efter avslutade och godkända 

studier. 

 

Socialdemokraterna vill  

 fortsätta utvecklingen av Nova Academy 

 

 göra en nysatsning av Österlengymnasiet 

 

 likställa villkoren för eleverna på våra gymnasieskolors teoretiska och 
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 praktiska program 

 

 utveckla gymnasiesärskolan och dess arbete 

 

 öka samarbetet mellan skola och arbetsliv och inrätta ett samarbetsorgan 

 

 garantera sommarjobb och erbjuda arbete för dem som utbildar sig inom  

 bristyrken såsom vård, omsorg, förskola och skola  

 

Vuxenutbildning 
Vuxenutbildningen är en av alla de reformer som socialdemokraterna i 

regeringsställning genomfört och som fått stor internationell uppmärksamhet. 

Den har bland annat en viktig uppgift att erbjuda alla möjlighet till studier utifrån 

sina egna förutsättningar, villkor och utgångspunkter. Ytterst handlar det även här 

om det jämställda samhället. Den uppsökande verksamheten har därför en viktig 

uppgift, och måste förstärkas, så att alla får information och kunskap om vad 

vuxenutbildningen kan erbjuda. I takt med den allt snabbare förändringstakten i vårt 

samhälle kommer vuxenutbildningen för många av oss att bli en viktig 

utbildningsinstans där vi kan komplettera och förnya vår tidigare utbildning för att 

på så sätt kunna klara oss på arbetsmarknaden.  

Vi vill därför att vuxenutbildningen ska ha ett brett utbud och noga följa 

samhällsutvecklingen. Bristyrkesutbildningar måste vara en viktig uppgift.  

 

Socialdemokraterna vill  

 

 att all vuxenutbildning genomförs så nära våra medborgare som möjligt 

 

 att denna utbildning förläggs i Simrishamns kommun 

 

 att huvudmannaskapet ska åvila Simrishamns kommun 

 

 se ett nära samarbete mellan vuxenutbildningen, våra gymnasieskolor och  

 Campus Österlen 

 

 att dessa satsningar kopplas till närings- och arbetslivet. 

 
  
Campus Österlen 
Campus Österlen är namnet på kommunens högskolesatsning, vilken har sin grund i 

en socialdemokratisk motion till kommunfullmäktige. Under den tid som 

socialdemokraterna nu har suttit i majoritet har högskolan börjat byggas upp och en 



  

 

   Sidan 9 (38) 

 

rektor/verksamhetschef har anställts för att utveckla verksamheten. 

Socialdemokraterna vill fortsätta denna satsning och bl.a. erbjuda 

högskoleutbildningar inom ramen för det som kännetecknar Simrishamn och 

Österlen såsom hav, kultur och mat, men även ta fasta på den utveckling vi ser inom 

digitaliseringen. Något som kan profilera Simrishamn ytterligare och även möjliggöra 

att fler kan bo och verka i vår kommun. 

Vi ser detta som en såväl utbildningsmässig- som infrastrukturell satsning.  

Vi vill också åstadkomma kopplingar till universitet och forskning. Här kommer även 

den för oss så viktiga frågan om miljön och det kustnära fisket in. 

 

Socialdemokraterna vill  

 

 gå vidare med målinriktade högskolesatsning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


