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Måndag 28 januari
Anders Rosén träffar en lokal företagare för att diskutera förutsättningarna i Halmstad.
Både Aida Hadzialic och Anders Rosén har sedan flera möten på kvällen. Socialdemokraternas gruppstyrelse
har möte. Därefter sam manträder även Socialdemokraterna som sitter i kommunstyrelsen och därefter
även de som sitter i kommunfullmäktige.
Tisdag 29 januari
Kommunstyrelsen ska diskutera översiktsplanen för Halmstad och om Socialdemokraternas idé om
ett kallbadhus i Halmstad som ska remitteras. Dessutom presenteras elevundersökningen LUPP och
årsredovisningen för Trygga Halmstad, två mycket intressanta projekt.
Onsdag 30 januari
Aida Hadzialic träffar Petter Gustavsson från Handels för att diskutera en ledarutbildning som de ska hålla
tillsammans på SSU Halland.
SSU Hallands nya ombudsman Anton Hammar kommer senare och hälsar på Aida Hadzialic i Rådhuset och
diskuterar läget i Halmstadspolitiken och Socialdemokraterna i Halmstad. Aida Hadzialic tycker att det är
viktigt att SSU växer, inte minst som ett led i Socialdemokraterna som framtidspartiet.
Anders Rosén är i Falkenberg med regionens verksamhetsberedning i två dagar. Regional infrastrukturplan
är en av frågorna som ska diskuteras.
Anders Rosén går på årsmöte i Getinge s-förening under kvällen.
Verkställande utskott med Socialdemokraterna i Halmstad. VU ska bland annat påbörja planeringen inför
de kommande valen och ta en strategisk aktivitetsplan för det kommande året. Närmast i tur är kyrkovalet i
september i år.
Torsdag 31 januari
Aida Hadzialic ska följa en lärare i naturvetenskap på Brunnsåkerskolan under hela dagen. Aida Hadzialic
tycker att det är viktigt att Sverige får en skola i framkant. För att komma dit behöver läraryrket och dess
förutsättningar lyftas och förbättras. Att följa just en lärare i de naturvetenskapliga ämnena har en poäng
eftersom det är där elevernas resultat har störst brister.
Anders Rosén återvänder till mötet med verksamhetsberedningen i Falkenberg.
Fredag 1 februari
Aida Hadzialic har tillsammans med barn-och ungdomsnämndens vice ordförande Krissie Johansson och
Michael Svensson vice ordförande i utbildnings-och arbetsmarknadsnämnen.
Anders Rosén ägnar hela dagen åt budgetarbete. I maj varje år presenter as
Lördag 2 februari
Aida Hadzialic håller ledarskapsutbildning på SSU.
På lördag är det flugfiskets dag och fiskeintresserade Anders Rosén deltar.

Sverige ska erbjuda världens bästa skola
och Halmstad ska vara bäst i klassen
Socialdemokratins vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en
framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors
frihet att forma sina egna liv.
Vägen framåt är inte att var och en får lösa samhällsproblemen själva. Ska vi som land framgångsrikt möta
den ökade internationella konkurrensen måste vi samarbeta mer och gemensamt investera i utbildning för
att rusta unga människor för att möta framtiden.
Varje år den borgerliga regeringen innehaft makten har resultaten i skolan försämrats, sex år i rad. Samtidigt
minskar likvärdigheten i skolan. Därtill minskar andelen unga som får möjlighet att studera på högskola eller
universitet då regeringen drar ned på antalet studieplatser.
Vi socialdemokrater i Halmstad är därför glada för att vår partistyrelse nu föreslår den kommande
Socialdemokratiska partikongressen att sätta upp tre nya utbildningspolitiska mål; för grundskolan,
gymnasiekompetens och den högre utbildningen. Dessa ambitiösa mål ska vara styrande för utformandet
av den socialdemokratiska politiken.
Partistyrelsen slår för det första fast att alla elever ska nå målen i grundskolan. På vägen dit, till år 2020,
vill Socialdemokratin halvera andelen elever i grundskolan som inte är behöriga att påbörja ett av
gymnasieskolans nationella program, från idag drygt 12 till 6 procent.
För gymnasieskolan gäller att alla före 25 års ålder ska ha en fullständig gymnasieexamen. På vägen dit vill
vi, till år 2020 minska andelen unga mellan 18 och 24 år som inte har en gymnasieexamen eller studerar för
att få det, från idag cirka 8 till 5 procent.
Målet för den högre utbildningen är att hälften av 30-34-åringarna ska ha genomgått en minst 2-årig högre
utbildning (högskola och yrkeshögskola) år 2020. Det innebär en ökning från drygt 43 till 50 procent.
Vi socialdemokrater i Halmstad kommer på olika sätt att bidra till att dessa ambitiösa mål förverkligas. För
likväl som vi vill att Sverige ska erbjuda världens bästa skola så vill vi att Halmstads skolor ska vara bäst i
klassen i landet. Inom kort kommer vi därför att föreslå ett skolpaket där vi konkretiserar hur vi vill förändra
skolan i Halmstad, både på kort och på lång sikt.
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