
 VALPROGRAM
 FÖR UTBILDNING



EN JÄMLIK SKOLA SKA VARA
SPRÅNGBRÄDAN
Skolan ska vara en språngbräda mot framtiden för
alla våra barn och elever. Fokus i skolan ska ligga 
på kunskap och bildning och personalen i skolan 
ska ges goda arbetsvillkor. Vi ska erbjuda bra lär-
miljöer till alla elever och därför har vi gjort stora
investeringar i skolan under de senaste åren.
Resurser till skolan 
Vi fortsätter att satsa på skolan i Skellefteå och det är precis som det ska vara. 
Med början i förskolan lägger vi grunden för framtiden, genom att trygga våra 
barns utbildning. Barn och elever ska ges förutsättningar att skapa sin framtid 
i Skellefteå. Skolan ska ge samma möjligheter genom att utifrån behov möta 
varje individ med rätt utmaningar för utveckling och lärande. Skolan är ett av de 
viktigaste verktyg vi har när vi strävar mot ett jämlikt och jämställt samhälle.  
Resurser till skolan ska fördelas efter behov, därför behöver överkompensatio-
nen till friskolor som idag finns upphöra.

Skolor och förskolor i hela kommunen  
Skolan och förskolan ska vara tillgänglig för alla. Med den befolkningsökning 
vi väntar så kommer vi att behöva bygga ut befintliga såväl som nya enheter i 
hela kommunen. Vi är otroligt stolta över våra skolor och förskolor och vi strävar 
efter närhet och verksamhet med hög kvalitet i hela kommunen.  

Utbildning för hela livet   
Socialdemokraterna tror på ett livslångt lärande. Därför vill vi ge möjlighet till 
utbildning i alla skeden av livet. Vi vill också uppmuntra läsning då vi ser vilken 
positiv effekt det har på lärande. Gymnasieskolan, universitet, vuxenutbildning, 
studieförbund, folkhögskolor och bibliotek är samtliga viktiga för  
vidareutbildning, folkbildning och omskolning. Det är aldrig för sent att ta 
språnget, kanske mot ett nytt jobb eller en ny utmaning.



SATSNINGAR
Under mandatperioden vill vi  
Socialdemokrater arbeta för:

Principlöfte: De resurser som avsätts till skolan ska gå  
till elever i skolan. Vinsten med skolor ska vara kunskap.  
Utbildning är hela kommunens angelägenhet.
 
• Ett bredare utbud av eftergymnasiala utbildningar.  

• Satsa på den kommunala OB-förskolan för att  
möjliggöra för familjer att få ihop livspusslet. 

• Satsning på skolbibliotek med skolbibliotekarier. 
För bildning och stärkt intresse för läsning! 

• En skolgårdssatsning med syfte att öka elevernas  
fysiska aktivitet.



””Jag är otroligt glad att vårt valprogram tar  
fasta på en jämlik skola och att lärande är något 

som måste kunna pågå under hela livet.

Utvecklingen går fort, speciellt här uppe hos oss!
Därför är möjligheterna till omskolning och att 

kunna hitta nya vägar jätteviktigt. Och vi kommer 
att behöva massor av språkutbildning nu när  

människor flyttar hit från hela världen.” 
 

Katarina Blomqvist – Skelleftehams S-förening
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