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Bildningsnämndens politiska plan 2019-2022
Vi är till för barnens och elevernas utveckling.

Fokus på resultaten
Eleverna i Trelleborg ska nå toppresultat. Allt vi gör ska ha det i sikte och vi har höga förväntningar på
alla. Förskolan ska lägga den tidiga grunden. Alla ska bli behöriga till gymnasiet. En slutförd
gymnasieutbildning är helt avgörande för att kunna ta tillvara sina möjligheter till ett bra framtida liv
och därför måste insatser under hela skoltiden ha detta som mål. Tidiga insatser för ökad
läsförståelse och insatser riktade direkt till matematiken är viktiga pusselbitar.
Vi prioriterar det som leder till kunskap och bättre resultat för våra elever i Trelleborg.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Kända forskningsresultat styr våra beslut och prioriteringar. Vi följer och tar till oss aktuell forskning
och goda exempel. Alla möjligheter till kompetensutveckling av personalen skall tas tillvara.
Vi ser till att våra barn och elever i Trelleborg utbildas efter vetenskapliga och beprövade metoder.

Valfriheten
Vi tror på Trelleborgarnas förmåga att göra kloka val och att elever också tar ett större ansvar när
man själv väljer väg. Vi vill fortsätta ge eleverna reella möjligheter att välja skola och inriktning för sin
utbildning. Aktivt skolval och Skolskjuts till alla på samma villkor oberoende av val av skola är en del
av valfriheten. Med frihet följer ansvar. Fristående huvudmän är välkomna alternativ i Trelleborg.
Politiker ska inte vara förmyndare för elever och vårdnadshavare.

IT – digital transformation
Vi vill utveckla användningen av 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. Lärare och elever ska kunna välja verktyg efter
uppgift.
För oss är IT ett självklart verktyg i skolan och en viktig kompetens hos eleverna inför framtiden.

Attraktiv arbetsgivare
Våra pedagoger ska vara pedagoger. Tid och resurser ska riktas till mötet med eleverna. Det
pedagogiska ledarskapet prioriteras och beslut fattas så långt ut i organisationen som möjligt.
Stödfunktioner ska finnas för nödvändig administration. Vi måste våga ifrågasätta rutiner och
strukturer som står i vägen. Vi är övertygade om att det finns möjligheter att avlasta pedagogerna för
att låta dem fokusera på undervisningen och för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Vi prioriterar pedagogik före administration.

Omvärlden
Bildning i Trelleborg är en del i flera större sammanhang. Trelleborg ska vara en aktiv part i det
regionala samarbetet som kan utökas t.ex. inom studie- och yrkesvägledning. Vi ska fortsätta arbeta
för mer eftergymnasial utbildning i Trelleborg. Vi ska utveckla samarbetet med näringslivet, vara
lyhörda för omvärldens signaler och utveckla samarbeten för olika slags praktik.
Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för utbildning och samarbete.

Hälsa, Trygghet och studiero
Våra barn och elever ska må bra. Mår man bra lär man sig bättre. Den psykiska ohälsan hos
unga ska tas på allvar och den måste vi minska. Vi ska möta och stödja barn som mår dåligt.

Mobbning ska aldrig tolereras. Om nödvändigt ska mobbarna flyttas, inte offret. Övergrepp
ska alltid polisanmälas. Ingen ska behöva gå till skolan med en klump i magen.
Vi ska arbeta med ledarskapet i klassrummen för både lärares och elevers bästa. Personalens
befogenheter ska vara tydliga. Elever ska känna förväntningar men inte press.
Barn som rör på sig mår bättre och lär sig bättre. Vi lever i en tid där barn/unga lägger mer
tid på datorer och andra stillasittande aktiviteter än på fysisk aktivitet. Här behöver skolan
vara ett föredöme och öka den fysiska aktiviteten i skolan.
Skolmaten ska vara sammansatt på ett näringsrikt och mättande sätt för att ge energi så att
eleverna orkar en hel skoldag.
I Trelleborg ska man vara trygg i skolan. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

