En utbildning som
rustar för framtiden

I Jönköping kan vi glädja oss över en bra skola med ett högt antal
behöriga lärare jämfört med riket. Moderaterna vill fortsätta den positiva
utvecklingen genom att erbjuda lärare i kommunen mer fortbildning och bra
karriärmöjligheter. I Jönköpings kommuns verksamheter ska en lärare kunna
välja flera karriärvägar inom pedagogik förutom chefs- och rektorskarriärer.
Vår utbildningspolitik bygger på kunskapsfokus och studiero. Utgångspunkten
är att alla ska få möjligheten att utvecklas utifrån sina intressen och sin förmåga. Det arbetet börjar redan i förskolan. Med små barngrupper och en fortsatt
utbyggnad av förskolor och skolor möter vi en växande befolkning.
Med en ökad användning av digitalisering i skolan kan både intresse och ny
fikenhet väckas samtidigt som tekniska hjälpmedel kan underlätta undervisningen
och lärandet. Kopplingen mellan skola och arbetsmarknad är viktig för att alla ska
kunna hitta sin plats i yrkeslivet och samhället.
En fungerande utbildningspolitik är också viktig för integrationen och nyanländas möjlighet att bli självförsörjande och delaktiga i samhället. Vi vill se fler
innovativa lösningar som kombinerar utbildningsinsatser med bra praktik. Det
möjliggör kontakter för framtida jobb och en sänkt tröskel till arbetsmarknaden.
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VÅRA FÖRSLAG FÖR EN UTBILDNING SOM
RUSTAR FÖR FRAMTIDEN:
Ökat fokus på trygghet och säkerhet i skolan med trygghetskameror, nya entrésystem och riskanalyser på skolorna.
Ökat samarbete med företagen för att möjliggöra
arbetsplatsförlagd SFI.
Ökad användning av digitala hjälpmedel i skolan.
Möjliggöra fler karriärvägar för lärare och skolpersonal.
Utveckla Upptech för att stimulera intresset för teknik
och naturvetenskap.
Förstärkt kvalitetssäkring av skolan för att kunna stödja
alla elever utifrån deras behov.
Fler verktyg till lärare och skolpersonal för att kunna hålla
ordning och reda i klassrummet.
Införa mobilfria klassrum.
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