Skolfrågan är ofta i centrum när
kommunala budgeten tas upp bland
Halmstadbor såväl som i media.
Här är ett utdrag ur vår budget,
som berör vår syn på skolorna i
kommunen.

Veckobrev från Socialdemokraternas kommunråd, Halmstad

Halmstads skolor, alltid aktuellt

Skolans uppgift är att så långt som möjligt skapa Vår bedömning är att Kattegattskolan bör renogoda förutsättningar för varje individ att förverkliga sin strävan efter kunskap och utveckling. I vår
nationella budget tillförs kommunerna pengar för
att kunna öka personaltätheten i skolorna. Vår ambition är att öka lärartätheten i förskolan, skolan
och skolbarnsomsorgen. I särskolan i Halmstad ska
fler specialutbildade lärare anställas. Lärarstödd
läxhjälp ska erbjudas.

veras. Halmstad ska få en modern gymnasieskola,
anpassad till dagens och morgondagens pedagogik.
Vi avsätter sammanlagt 150 miljoner kronor till
renovering av Kattegattskolan. Den ska stå färdig
år 2013.

Godkända betyg som leder till fortsatta gymna-

siestudier är en grund för ungdomarna. Antalet
ungdomar som är behöriga till gymnasiet ska öka.
Även den kommunala skolan ska erbjuda under- Gymnasieskolan ska i större utsträckning ta ett
visning med möjlighet till profilering. Örjanssko- särskilt ansvar för varje elevs specifika behov.
lan ska renoveras och profileras med inriktning på
kultur. Kulturskolan ska ha sin plats på området Vi satsar på Halsmtads barn och unga!
och en fritidsgård med kulturinriktning bör förverkligas i framtiden. Ett kulturcentrum främst
för barn ska skapas! Denna kulturinriktning startar
med Örjansskolans upprustning. Kulturskolan tillförs 1,5 miljoner för att bland annat undvika höjda
avgifter.
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Kalendarie v. 22
Mån 31 maj
På förmiddagen planerar Anders Rosén en busstur tillsammans med Halmstads stadsarkitekt.
Ingegerd Sahlström har möte med Halmstads
Näringslivs AB.

Ons 2 juni
Ingegerd Sahlström träffar jämställdhetsansvariga från Högskolan i Halmstad.
Ingegerd Sahlström sammanträder med Laholms
S-kvinnor.

På kvällen träffas Socialdemokraternas Representantskap.

Tors 3 juni
Guldmorgon med Halmstad Näringslivs AB i Tylösand.
Anders Rosén tar emot besök från Ystad för att
prata tillgänglighetsfrågor.
Ingegerd Sahlström har ett möte där hon diskuterar pensionärsfrågor.
Ingegerd Sahlström går på Miljöforum Halland i
Klarasalen på Stadsbiblioteket.
Världsmiljödagen ska firas!

Tis 1 juni
Ingegerd Sahlström och Anders Rosén sammanträder med kommunstyrelsens beredningsutskott.
Ett förslag om att socialnämnden får ökat ansvar
för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ska ut på remiss.
På kvällen åker Anders Rosén med en buss runt i
Halmstad för att visa intressanta utvecklingsområden i kommunen.

Fre 4 juni
Ingegerd Sahlström sammanträder med länsmuseistiftelsen.

Örjansskolan som ett kulturcentrum med inriktning på barn, det är ett förslag i vår budget
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