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Måndag 26 november
Veckan inleds med att Aida Hadzialic träffar två klasser på Da Vinci- programmet för att förklara
hur man får igenom sin politik och coacha eleverna inför minifullmäktige som i år hålls 25 januari i
kommunfullmäktigesalen.
Aida Hadzialic går sedan på avtackning av Margaretha Perborg som slutar som chef för barn-och
ungdomsförvaltningen.
Hon har sedan möte med distriktstyrelsen där valledning och strategier framåt ska ses över, både inför det
kommande verksamhetsåret men också inför valet.
Aida Hadzialic fortsätter dagen med möte tillsammans med regionråd Per Persson, gruppledare Ulla
Winblad och Arbetarekommunens ordförande Stefan Hansson om samordningen av en ledarutbildning som
ska tillhandahållas för framtida socialdemokratiska ledare i Halmstad.
Tisdag 27 november
Dagen inleds med ett extrainsatt kort möte med kommunstyrelsens ledningsutkott där både Anders Rosén
och Aida Hadzialic deltar.
Under dagen har även kommunstyrelsen och kommunfullmäktige möte. Sedan förra mötet kan man
nu följa kommunfullmäktige via direktsänd webb-TV på halmstad.se (http://www.halmstad.se/ovrigt/
direktsandningarfranhalmstadskommun.8255.html ).
Onsdag 28 november
Aida Hadzialic tar emot en högskoleklass och pratar om kommunen politiskt och organisatoriskt.
Anders Rosén har samtidigt möte med kommunberedningen
Aida Hadzialic har sedan fortsatt möte om Socialdemokraternas ledarutbildning och går sedan på
styrelsemöte med s-kvinnor.
Torsdag 29 november
Företaget Unimer har invigning av sina nya lokaler och Aida Hadzialic är där.
Anders Rosén och Aida Hadzialic träffar sedan facken för att prata om varselläget i kommunen och om
Halmstads ramtida servicemarknad.
På kvällen går Anders Rosén på uppvisning av kulturskolan. Aida Hadzialic har möte med Socialdemokratiska
representantskapet. Det så kallade ”repskapet” består av ombud från socialdemokratiska klubbar och
föreningar och ska under kvällen bland annat behandla olika motioner.
Fredag 30 november
Aida Hadzialic börjar dagen med att besöka Sturegymnasiet och bibliotekspersonalen. Personalen känner
sig fortfarande orolig med anledning av skoldebatten som pågick i våras.
Halmstads näringslivsbolag, HNAB arrangerar träff med de stora företagen i kommunen. Både Aida

Hadzialic och Anders Rosén deltar. Arbetsmarknadsläget är en viktig del som kommunråden vill diskutera
under mötet.
Under eftermiddagen träffar Anders Rosén ett basketlag.
Aida Hadzialic träffar partiets systemutvecklare för partidistriktets webbplattform. Plattformen kommer att
användas av webbföreningen skapad av Halmstads socialdemokrater för att ha ett likvärdigt alternativ för
de socialdemokratiska föreningarna på internet.

Veckans text handlar om läxhjälp och alla barns rätt till kunskap och
bildning.

Läxhjälp med RUT-avdrag bidrar till ökade klyftor
Nu föreslår regeringen att RUT-avdraget för läxhjälp ska utökas till att gälla även läxhjälp till
gymnasieungdomar. Precis som Skolverket anser vi att förslaget gynnar barn med rikare föräldrar mest och
kan öka skillnaderna mellan elever. Även Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund är emot förslaget vilket
de menar är en riktad insats som inte alla har råd att utnyttja. Miljonerna som avdraget kostar kunde ha
använts i skolan istället och kommit alla elever till del.

För mer pengar till skolan behövs. Samtidigt som regeringen vill rabattera
läxhjälp för de som har råd skär många kommuner ner i sina skolbudgetar, klasserna blir större och lärartätheten sjunker. Kunskapsmätningar
visar att elever i den svenska skolan har sämre och sämre kunskaper i förhållande till elever i övriga länder.

”Lösningen på sämre
kvalitet i skolan blir att
allt mer av studierna
sker utanför skoltid (...)
Skolan möter inte elevernas behov under lektionstid. Lösningen på sämre Så växer klyftorna.”

kvalitet i skolan blir att allt mer av studierna sker utanför skoltid. Det
innebär att elever med föräldrar från en studievan bakgrund och med
bättre ekonomiska förutsättningar har större möjlighet att hjälpa sina barn med läxorna, eller har möjlighet
att betala någon, nu med bidrag till hälften från staten, för att hjälpa eleven med undervisning efter ordinarie skoltid. Så växer klyftorna.
Vi vill att alla, oavsett bakgrund ska kunna ta sig fram i utbildningssystemet på lika villkor. Därför vill vi att
våra gemensamma skattepengar ska användas till att förbättra skolan, för alla.
Alla har rätt till kunskap och bildning, inte bara de som har råd.
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