Familj, barn & utbildning
ALLA barn i Ängelholms Kommun ska ha goda uppväxtvillkor! Barnen är
morgondagens samhällsbärare. Familjen är en av samhällets grundpelare.
EngelholmsPartiet satsar mycket på utbildningen – det höjer hela samhället och
tryggar framtiden.
För att stimulera och skapa trivsel, trygghet och inflyttning av barnfamiljer ska skolor
finnas nära bostaden.
EngelholmsPartiet vill därför:
 införa en obligatorisk samhälls- & föräldrautbildning i Ängelholms Kommun.
 se till att det finns ett väl fungerande samarbete mellan skola, hem, sociala
myndigheter och polisen.
 värna om att det finns lättillgänglig familjerådgivning etc.
 verka för fungerande och kvalitativ barnomsorg med full behovstäckning
(även för nyinflyttade) och mångfald inom barnomsorgen.
Närhetsprincipen ska gälla.

Skola och utbildning
EngelholmsPartiets målsättning är att Ängelholm ska ha hög kvalité i allt vad gäller
skola och utbildning. Ett bra mått är att vara i topp bland Sveriges skolkommuner.
Varje elev ska lämna grundskolan med en bred bas i kärnämnena - med godkända,
konkurrenskraftiga kunskaper och betyg samt en sund inställning till livsstil och
ordning & reda. Kommunens skolor ska ge goda förutsättningar för en fortsatt
utbildning i såväl teoretiska som praktiska yrken.
Kvalitetssäkring av nivån på utbildningen i våra skolor ska ske kontinuerligt.
Ängelholms kommun har bra skolor. Vi vill att de ska utvecklas så att elevantalet ökar
– med bibehållen kvalité och nödvändig personaltäthet - för att därigenom kunna ge
fler valmöjligheter med högsta kvalitet. Bra miljö och personal, attraktiva program och
goda resultat innebär bl.a. att Ängelholm kan marknadsföra sig som utbildnings- och
kunskapskommun och locka fler elever till våra skolor, vilket ger stora fördelar på
både kort- och lång sikt.
Även för att stimulera inflyttning av barnfamiljer, ska skolor finnas nära bostaden.
I grunden anser vi att staten skall återta huvudmannaskapet för skolorna. Därför är vi
restriktiva när det gäller nyetablering av vinstdrivande friskolor i vår kommun.
Skolbarn får aldrig bli en handelsvara.
EngelholmsPartiet kommer därför att verka för:
 att alla skolor inom respektive tätort ska finnas kvar, säkras och utvecklas.
 att skollokalerna är fräscha och anpassade.
 att alla får en utbildning av högsta klass, redan från förskolan.
 att det erbjuds lika kvalité i utbildningen i kommunens samtliga skolor.
 att hälsofrämjande aktiviteter sker dagligen i skolan – en ”aktivitets-baserad
pedagogik”, som därmed kan optimera inlärningen.
 att varje elev ska få möjligheter att utvecklas utefter sin förmåga och sina
förutsättningar. Hela familjen ska vara delaktig.
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att specialpedagoger och stöd skall finnas för de elever som behöver det.
att Grundskoleklasser skall ha högst 20 elever. Erfoderligt antal pedagoger
ska finnas för varje klass. Kvalitet ska prioriteras före kvantitet.
 att säkerställa en god arbetsmiljö för både elever och lärare.
 att skolan ska vara en trygg arbetsplats. I skolan är det den vuxna
personalen som bestämmer.
 att bevara den goda kvalitén inom alla skolformer genom god personaltäthet och välutbildade lärare. Kommunens pedagoger skall ha rätt
behörighet och vidareutbildas kontinuerligt.
 att säkra att vuxna som har behov av utbildning, såväl teoretisk som
praktisk på grundläggande och gymnasial nivå, får tillgång till denna i
kommunens egen regi. Det ska finnas en väl fungerande grundvux/SFI
utbildning etc.
 att kommunens högre utbildningar ska utvecklas och utökas med bl.a.
yrkesutbildningar med lärlingssystem.
 att programmen vid Ängelholms gymnasieskola ska vara så attraktiva att
kommunens ungdom väljer det egna gymnasiet, samtidigt som det lockar
elever från grannkommunerna.
 att det ska finnas möjlighet för eleverna att komplettera sina betyg.
 Att mer resurser ges till språkcentrum så att de kan uppfylla sin uppgift på det
sätt som är meningen.
https://www.engelholm.se/utbildning-och-barnomsorg/for-dig-som-ar-ny-isverige.html
Vi ser det som viktigt att undervisningen i skolklasserna inte påverkas på ett
negativt sätt, p.g.a. språksvårigheter.
 att arbete finns för dem som har genomgått utbildning etc. på annan ort och
vill komma hem igen.
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