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Alla elever ska klara skolan
I Lärarförbundets rankning av bästa skolkommun år 2020 landar Haninge kommun längst
ner på listan, 287:e plats av 290. Haninge ligger sämre till än samtliga fyra grannkommuner,
Huddinge (225), Botkyrka (251), Tyresö (253) och Nynäshamn (273). Haninge är längst ner
på listan i hela Stockholms län på plats 26 av 26.

Enligt rapport från Lärarförbundet är Haninges svagheter en låg andel utbildade lärare där vi
har en rankning på 289: e plats av 290, resurser till undervisningen har vi 287:e plats av 290,
lärartäthet är vi på 274: e plats av 290 och andel barn i förskolan på 246: e plats av 290. På
förväntad andel elever som i åk 9 är godkända i alla ämnen är vi på plats 172 av 290 och på
förväntad andel elever med fullföljd gymnasieutbildning inom 3 år hamnar vi på plats 241 av
290.

Detta betyder att vi har mycket att göra för att Haninges skolor och förskolor ska bli bättre. Vi
behöver göra rätt prioriteringar nu för att våra barn ska få en mer likvärdig utbildning och lika
goda förutsättningar i livet som andra barn runt om i landet. Det krävs ett krafttag och
nödvändiga satsningar för att vända dessa siffror.

Vi behöver också ha i åtanke att pandemin har slagit hårt mot skolorna och eleverna. Med
stängningar, flexibla undervisningsformer, (vissa dagar i skolan och vissa dagar hemma) och
fjärr- och distansundervisning, så har det visat sig att de elever som redan hade svårigheter i
undervisningen innan pandemin har fått ännu svårare att följa med i undervisningen under
de nya skolformerna. I framtiden får vi en stor utmaning med det kunskapsbortfall som
pandemin och de nya skolformerna har bidragit med. Alla barn har inte samma
förutsättningar och många halkar efter i undervisningen. Vissa barn kan få hjälp med
studierna av sina föräldrar, medan vissa barn är helt beroende av lärarnas stöd och
vägledning i skolan. Även om kontakt med lärare sker genom dator, så är det inte jämförbart
med den fysiska undervisningen fördelar. Från en undersökning som Fryshuset har
genomfört om hur unga mår i pandemin säger en elev:

"Distansundervisning gör inlärningen svårare och att motivationen sjunker vilket ger sämre
betyg och därmed sämre möjligheter att komma in på universitetet osv. Kommer ha
enorma kunskapsluckor från detta året som sommarskola inte kan täcka upp för.”



Haninges kommundelar ser också socioekonomiskt sett väldigt olika ut, vi har t.ex. Jordbro
och Brandbergen som av Polisen klassats som särskilt utsatta områden. Sen har vi
Vendelsö och Vega som har en helt annan socioekonomisk sammansättning hos de boende
där de flesta har det ekonomiskt bra ställt. Med detta sagt, alla familjer har inte samma
förutsättningar att kunna tillhandahålla sina barn datorer, WIFI-uppkoppling och andra
tillhörande verktyg för att kunna följa undervisningen digitalt hemifrån. Många familjer bor
även trångbott i t.ex. Jordbro och Brandbergen vilket kan påverka elevernas studiero och
koncentration negativt vid studier hemifrån. En likvärdig utbildning blir desto svårare att
uppnå nu när stor del av undervisningen är förlagd hemifrån och mycket av ansvaret läggs
på den enskilda eleven. En elev från Fryshusets undersökning uttrycker:

”Mitt självförtroende när det kommer till studier är helt krossat och jag kommer antagligen
inte plugga vidare efter studenten pga detta”

Pandemins effekter kommer att följa oss många år framåt och den unga generationen är en
av de samhällsgrupper som nu och i framtiden drabbas hårdast. De kommer att ha sämre
förutsättningar att lyckas gå klart skolan, påbörja högre studier, etablera sig på
arbetsmarknaden och ha en stabil livssituation. Det i sin tur kommer att öka risken för
psykisk ohälsa och kriminella aktiviteter. Det är upp till oss vuxna att ta vårt ansvar och
trygga barnens framtid. Vi behöver göra satsningarna nu för att minimera pandemins skador
och vi behöver göra rätt satsningar. Vi behöver satsa på att utöka platserna till lärstudios,
lovskola, läxhjälp och sommarlovsskola. Vi behöver ha fler legitimerade lärare samt
förskollärare och satsa mer på VAL (en vidareutbildning av lärare, en kompletterande
lärarutbildning som vänder sig till personer som arbetar som förskollärare eller lärare men
saknar examen).

Vänsterpartiet Haninge har följande förslag på insatser som vi anser ska genomföras inom
kommande mandatperiod.

Förslag till beslut:
1. att satsa på kunskapsfrämjande insatser som lärstudios, sommarlovsskola, läxhjälp

och lovskola pga pandemins effekter
2. att utöka möjligheterna för lärare i Haninge att vidareutbilda sig genom VAL

(vidareutbildning av lärare) för obehöriga lärare och förskollärare genom att t ex
kunna studera med lön

3. att grund- och förskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i
uppdrag att utreda om varför det är så få behöriga till gymnasiet och ger förslag på
insatser för att höja behörigheten

4. att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur övergången
till komvux kan underlättas för elever som inte fullföljer sitt introduktionsprogram eller
annan utbildning i gymnasieskolan

Sevim Celepli (V)


