
 

Håbomoderaterna vill verka för en bättre skola i Håbo. 

I skolan skall barnen lära sig basfärdigheter som att läsa, skriva och räkna. Kan eleven inte detta när hon/han 
slutar grundskolan, så har skolan misslyckats. Vi vill planera, styra och följa upp elevernas kunskapsinhämtning 
så att alla når de mål som Läroplan och Skolverkets rekommendationer ställer på verksamheten. Kunskaper är 
inte det samma som utantillärning. Kunskaper är också förmågan att se och förstå samband, och att utifrån givna 
förutsättningar ifrågasätta, reflektera och dra slutsatser. Genom att skolan satsar på ökad kunskapsinhämtning, 
där lärarna har en central roll, fostras eleverna till självständiga människor och goda samhällsmedborgare. 
Kunniga elever kan delta i samhällsarbetet och ställa relevanta och kritiska frågor. 

Vi vill vad gäller förskolan:  
• att fler alternativa förskolor skapas, detta för att förbättra kvaliteten på verksamheten. Dessutom skall 

personalen kunna öka sina påverkansmöjligheter då beslutsvägarna kortas väsentligt. 

• att de föräldrar som vill kan ordna sin barntillsyn själva, till exempel i egen regi, skall få göra det. En 
barnpeng motsvarande kostnaden för en kommunal barntillsynsplats skall utgå till föräldrarna. Denna 
princip tillämpas bl.a. i Nacka och Sollentuna. 

• att nyckeltalsstyrning skall avskaffas 
eftersom personalen på varje enskild 
verksamhet skall ha beslutanderätten 
om vad som är mest lämpligt. 

Vi vill vad gäller grundskolan: 
• att alla elever skall känna att det är 

roligt att gå till skolan, och att varje 
skoldag är meningsfull. 

• att alla elever skall uppleva skolans 
miljö som trygg. 

• att alla elever skall ha en 
utvecklingsplan där det framgår hur målen i respektive ämne skall uppnås. 

• att eleverna skall bli godkända i alla ämnen i åk 9. 

• att lärare endast skall undervisa i de ämnen hon/han är behörig i. 

• att minst en skola i Håbo drivs i alternativ form inom två år. 

• att Håboskolan utvärderas förutsättningslöst. Resultatet av denna skall ligga till grund för ett 
förbättringsprogram för grundskolan i Håbo kommun. 

Vi vill vad gäller gymnasieskolan: 
• att göra gymnasiet mer attraktivt så fler elever väljer att gå i gymnasiet i Bålsta. Målet skall vara att 

långt fler elever än i dag går på gymnasiet. 

• för att locka elever från andra kommuner bör en ny attraktiv gymnasielinje till exempel i miljöteknik 
inrättas. 

• att samarbetet med det lokala näringslivet utvidgas. Detta är en förutsättning för att kunna starta nya 
linjer som kan ge vederbörlig utbildning för våra ungdomar, och som leder till jobb. 

Vi vill vad gäller särskolan: 
• att särskolan skall vara kvar som enskild skolform och inte integreras i den "vanliga" skolan. Barnen 

inom denna personkrets har än större behov att ses utifrån sina egna behov. 
 
Vill du veta mer om vår politik eller bli medlem? 
Se vår hemsida: www.moderaterna-haabo.nu eller kontakta Nina Lagh 070-320 03 54 
 

Rösta på oss den 17 september för ett bättre Håbo! 


