
 
Socialdemokraterna på Tjörn  
 
Visar våra tankar och plan för Barn o Utbildning. 
 
”Allt börjar med skolan”! Citat från lärarförbundets övergripande syn på 
kommunernas ansvar för vår framtid, barnen. Så kan man skriva, men man kan även 
skriva att skolan som attraktiv dragare för kommunen är avgörande för om vi ska 
vara en åretruntlevande kommun eller inte. Att nå höga kvalitetsresultat där våra 
kommuninnevånare lämnar över det bästa de har, sina barn, till kommunens ansvar 
är ett starkt mål för socialdemokraterna. Det görs genom att vi satsar på att stärka 
skolans personal, attraktiva och ändamålsenliga lokaler, kort sagt, att ge 
förutsättningar för ett gott arbete för både personal och barn.  
 
Vi kommer under nästa mandatperiod arbeta för att alla nuvarande skolorna ska 
finnas kvar. Detta innebär att vi inte medverkar till att någon av skolorna i Kållekärr, 
Myggenäs, Fridas Hage, Rönnäng, Skärhamn, Bleket och Häggvall läggs ner under 
mandatperioden.   
 
Skolorna på Tjörn måste nu rustas upp. I det inriktningsförslag som en stor majoritet 
ställt sig bakom ingår bl.a. två nya fullskaliga hallar för idrott och kultur. I förslaget 
ska man utreda två ”Högstadienav”, Bleket samt Häggvallsskolan. Man utreder även 
om det är möjligt att låta övriga skolenheter vara 0 till årskurs tre. I det perspektivet 
kräver socialdemokraterna att skolenheten Långekärr ingår i förslaget. Detta 
för att vår vision sedan många år för kommunen är ”Hela Tjörn ska leva, året 
runt”! 
 
De underlag för ny skolstruktur som hittills presenterats är ej tillräckliga 
som underlag för beslut hur skolorna ska vara organiserade för 
framtiden. Innan vi fattar beslut ska all ny organisation ske i 
samarbete/samförstånd med de som är berörda.  
 
Socialdemokraterna på Tjörn är ett parti med ansvar för Tjörns ekonomi. Det är vårt 
skäl till att inte ställa upp i ”kören” och lova allt till alla, inte ens ett valår! 
 
Sammanfattningsvis, vi har lånat vår tid av barnen, de är framtiden, för 
sig själva men framförallt för ett levande samhälle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Socialdemokraternas skarpa löften för skolan på Tjörn: 
 

 Lönerna ska vara utvecklingskraftiga.  

 Personaltätheten ska inte understiga regeringens kvalitetsmål för statsbidrag 
som gäller alla stadier och grupper.  

 Lokaler för barn och ungdomar ska vara funktionsanpassade.  

 Stärka elevvårdsteamen så att de har rätt behörighet och kompetens.  

 Fler vuxna som är delaktiga i barnens liv både i klassrum och på skolgården. 
Det kan t.ex. vara volontärer och klassassistenter.  

 Nolltolerans mot våld och mobbing med utgångspunkten att det inte är den 
utsatte som är problemet.  

 Skapa en personalpool för Barn och Utbildning.  

 Nattis ska erbjudas de som har behov.  

 Kommunal vuxenutbildning åter till Tjörn i samarbete med kommunens 
övriga behov av fortbildning.  

 En säker och trygg skolresa genom att låta alla barn åka skolbuss. Garanterad 
sittplats, säker och trygg hållplats 

 Ingen skola på Tjörn ska avvecklas utan utvecklas, inklusive Långekärrs skola.  

 Långekärrs skola ska åter bli hjärtat i Klövedal 

 ”Preparand år” i kommunal regi ska erbjudas de elever som av olika 
anledningar inte känner sig förberedda för sitt gymnasieprogram. Det ska 
innehålla studier i kärnämnen samt innehålla olika individuella alternativ för 
praktik inom olika yrken.  

  

 


