Miljöpartiet föreslår och funderar.

Hur ska fer elever lyckas i skolan i jjusnarseer?
Här fnns det fer lösnin?sförsla? än vad det fnns elever o vi lyssnar på vad partier och edeor?are
tycker. I nedan text så ska vi föra fra nå?ra av de recept so vi är överty?ade o ?ör skillnad för
eleverna i positiv ee ärkelse.
Try??het är A och O för at kunna lyckas vad du än ska ?öra. At eleverna ska få till?ån? till rastvärdar
är et ål för Miljöpartiet under ko
ande andatperiod. En try?? och ?lad elev presterar eätre
än en so är otry?? och osti ulerad.
Vilka är elevernas vikti?aste personer för at lyckas i livet/skolan Jo, självklart är det föräldrarna.
Föräldrarna tillsa
ans ed skolans personal är ofast stödet för at elever ska lyckas ed sina
åluppfyllelser. Men o inte föräldrarna har kunskaper/ öjli?heter at kunna hjälpa eleverna
Vårat försla? är då at likt jjusnarsskolan/Kyrkeacksskolan tidi?are hade ed ate atikkvällar för
föräldrar är nå?ot so eehöver återupptas. 3-4 tillfällen/ter in eör föräldrar få chansen at ko
a
till skolan för at få stöd/hjälp för at förstå sit earns skol?ån?. eeta är extra vikti?t i vår ko
un då
andelen ed lå? uteildnin? är relativt stor. Enli?t SCB:s sifror så saknar ca 30% av eefolknin?en över
16 år en uteildnin? so är efer?y nasial. I en sådan situation förstår de allra festa at studiestödet
he ifrån elir lidande.
Sen är det inte politikers upp?if at sä?a at skolan ska satsa på den ko petensen, eller den andra.
eet åste vi överlåta till verksa heten. Vi åste även kunna vara lite kallare och inte få ny panik
varje ?ån? et lärarföreund presenterar en rankin? so vi inte är nöjda ed.
För at kunna pendla till/från en indre ort krävs det at kollektivtrafken är era och at tiderna är
serviceinriktade. Partiets representant har ida? ta?it kontakt ed jänstrafken för at få svar och för
at för å do at återi?en låta passa?erare åka ed jinje 308n från Koppareer? på varda?ar 05:30
söderut via Storå, jindeseer? och Öreero. Ida? ?år det av nå?on out?rundli? anlednin? to från
Koppareer? till jindeseer?. Självklart är det inte nå?ot so ska få föreko
a. eetsa
a ?äller
otsat vä? från Öreero 22:30 på varda?ar. een ska naturli?tvis inte ?å to från jindeseer? till
Koppareer?.
Slutli?en su
erar vi lite här de år so varit och lite s åt och ?ot från övri?a partier. Ca 25%
röstade vid sista valet på Sd i ko
unen. O ja? hade ?jort det så hade ja? varit nyfken vad de
föresla?it och vilka otioner de la?t. Har inte partiet i stort set la?t nå?ra otioner, kan an då
vara nöjd so väljare
Försla? och otioner är däre ot jieeralernas oto. eet fnns inte ån?a saker so inte
jieeralerna har en åsikt o . jäser an deras val anifest så fnns det där inte ån?a kvadrat eter i
ko
unen so inte eerörs. Skolan har Jan Björklund pratat o i snart et decenniu i riksda?ens
korridorer. jjusnarseer?s lieeraler är inte sä re, en tyvärr fnns det nästan eara en assa klyschor
och felakti?heter i just det avsnitet.
Vi räknar upp nå?ra här så kan ni själva läsa er till resten.
Skolan strävar inte eneart at elever ska nå ?odkänt. Skolverket reko
enderar inte at skolan ska
nivå?ruppera eleverna efer kunskapsnivå so lieeralerna föreslår. Extra satsnin?ar på ate atik
har redan ?eno förts sa t at läslyfet har på?åt i et antal ter iner. Till ko
ande ter in så är
planen at et pulsprojekt ska eörja för at eleverna ska röra si? er.

Moderaterna har i de allra festa frå?or stöt
infor ationsrik.
För at vara uppdaterad o
eud?etörsla?.
Väl

ajoriteten och ?jort deeaten eåde intressant och

Centerpartiet så reko

enderar vi at ni el.a. läser partiets

öt på sönda? i vallokalen.

Valet är dit och huvudsaken är at du utnytjar din de okratiska rät?het at rösta. Självklart
hoppas vi på din röst, en valet är dit.

Trevli? höst önskar
Ronnie Edvardsson ?eno

Miljöpartiet ee Gröna i jjusnarseer?

