Svar och kommentarer till de synpunkter som vi fått
Varmt tack till alla er som hört av sig med kommentarer och synpunkter här på webben och på andra sätt.
Här vill vi besvara några av de vanligaste frågor och synpunkter som vi fått.


Det viktigaste måste väl ändå vara bara lärare?

Ja, det allra viktigaste i skolan är bra, engagerade och välutbildade lärare. Därför vill vi i Solna fortsätta
satsningen på lärarnas kompetensutveckling och försäkra oss om att vara en bra arbetsgivare där lärare
trivs. På riksplanet har Folkpartiet bland annat gjort om hela lärarutbildningen. Vi har återinfört
lågstadielärarna, som ska lära ut det mest grundläggande i att räkna, läsa och skriva. Och vi kommer att
införa en obligatorisk utbildning för rektorer.


Varför kommer ni med detta nu? FP har ju varit med och styrt Solna i många år.

Vi har gjort mycket i Solna för att förbättra skolorna, både verksamheten i sig och den fysiska
arbetsmiljön. Den senaste mandatperioden (2006-2010) har staden satsat 94 miljoner kronor på
upprustning av skollokalerna. Den satsning vi föreslår nu är alltså en fortsättning på något som vi redan
påbörjat, med en fördubbling av medlen. Solna kommun har en stark ekonomi, men så har det inte alltid
varit. Hela 90-talet var vi tvungna att spara. Under 2000-talet har ekonomin stadigt förbättrats tack vare
god hushållning, goda fastighetsaffärer och gynnsam konjunktur. Prognosen för de närmaste åren ser god
ut, med fortsatt låg arbetslöshet och högre skatteintäkter.
Det sammantaget gör att vi tycker det är läge att investera ytterligare pengar i en ännu bättre skola.


Kommer ni att rusta upp våra toaletter (gymnastiksalar, duschar….)?

Flera har framfört att just toaletter, gymnastiksalar och skolgårdar måste fräschas till. Det är en bild som
vi delar. Exakt vilka investeringar och satsningar som kan göras blir en fråga för diskussion tillsammans
med skolledningarna, där naturligtvis elevers, lärares och föräldrars delaktighet är viktig.


Varför finns ingen kommunal skola i Frösunda?

Frösunda är fortfarande ett bostadsområde under utveckling och framväxt. Många barnfamiljer har bosatt
sig där, vilket är roligt. Vi i Folkpartiet vill bygga ut och rusta upp Bagartorpsskolan och fortsatt driva
den i kommunal regi. Det bedömer vi som viktigt för att klara behoven som finns i bland annat Frösunda.
Det finns vidare möjligheter att bygga ytterligare skolor i Frösunda och Ulriksdal, vi har dock inte tagit
ställning till när detta kan ske.


Vad vill ni egentligen göra för att skolmaten ska bli bättre?

Många framför också synpunkter på skolmaten, och menar att vi är vaga i vårt program. Vi tror att en
faktor – förutom själva maten – för att eleverna ska få i sig bra lunch och orka med skoldagen är
miljön i matsalen och skolan som helhet. Näringsrik skolmat och trivsam miljö under måltiderna är
viktigt. Men det är inte lika viktigt som bra lärare, modern pedagogik och fräschare skollokaler.

