Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 24
Måndag 10 juni
Anders Rosén och Aida Hadzialic inledde, veckan med möte med Rådhus AB där ledamöterna träffade hamnens VD Björn Alvengrip.
Anders Rosén träffade sedan en lokal företagare.
Aida Hadzialic har möte med IF Metall för att diskutera arbetsmarknad och näringslivspolitik.
Hon går sedan på styrelsemöte med Socialdemokraterna i Halmstad.
Tisdag 11 juni
Kommunstyrelsens ledningsutskott har möte där ledamöterna bland annat kommer att diskutera målet
för teknik-och fritidsförvaltningen och Laholmsbuktens VA. Sedan fortsätter dagen med möte med
kommunstyrelsen.
Anders Rosén är sedan på socialdemokratiska kulturföreningens möte under kvällen.
Onsdag 12 juni
Båda kommunråden åker sedan till Stockholm för möte med sina respektive beredningar på Sveriges
kommuner och landsting (SKL).
Aida Hadzialic sitter i demokratiberedningen där man denna gång kommer att diskutera vallagskommitténs
betänkande. Betänkandet belyser många viktiga frågor som berör framtida val såsom utformning av valsedlar,
elektronisk röstning, riksdagsspärren med mera.
Anders Rosén sitter i beredningen för internationella frågor som på onsdagens och torsdagens möten bland
annat kommer att diskutera hur man kan minska avhoppen från gymnasieskolan.
Torsdag 13 juni
Under torsdagen fortsätter kommunrådens möten med beredningarna.
Fredag 14 juni
Aida Hadzialic jobbar med planering under hela fredagen.
Anders Rosén har träff med företagare om energilösningar och senare möte med Mats Altemyr från Högskolan
i Halmstad om ”idrottens kunskapsstad”.
Tillsammans med Catarina Carlsson, verksamhetschef för Komtek och Teknikcollege går sedan Anders Rosén
till ABF:s smedja där de håller på att utforma en stor järnros till minne av offren på Utöya.

En bra skola för alla
Nu hörs Den blomstertid nu kommer och studentekipage åker igenom stan. För många elever väntar lov
och ledighet, för andra väntar sommarjobb. Några vinkar stolt med studentmössan medan andra vet att de
ännu inte är klara.
Erfarenheterna från den gågna terminen och framtidsutsikterna för eleverna ser väldigt olika ut.
Likvärdigheten mellan Halmstads grundskolor har sjunkit och lärare har sagts upp inom såväl grund- som
gymnasieskolan. Folkhälsan är också ojämlik i kommunens olika delar och elevhälsan har sjunkit med
framför allt ökad psykisk ohälsa bland unga. Över en femtedel av Halmstads gymnasieelever har inte
fullgjort sin gymnasieutbildning inom fyra år och skillnaden är stor mellan elever från de västra och östra
stadsdelarna när det gäller möjligheter till sommarjobb och liknande. Skolverkets undersökningar visar
också att den avgjort viktigaste faktorn för barns betyg är föräldrarnas utbildningsnivå. RUT-avdrag för
privat läxhjälp och överetablering av friskolor är några av de saker som späder på en alltmer segregerad
skola.
Något måste göras. Nu. Vi menar att alla skolor i Halmstad ska vara bra skolor. För att höja kvaliteten
och likvärdigheten i skolan vill vi höja lärartätheten och finansierar i vårt budgetförslag över sjuttio nya
lärartjänster. Fler behöriga pedagoger är en förutsättning för att eleverna ska lyckas och att skolan ska
hålla en god kvalitet. Dessutom tycker vi att skolan ska erbjuda gratis läxhjälp med behöriga pedagoger.
Den administrativa bördan som med åren blivit allt tyngre ska lyftas från lärarnas axlar som ska få stöd av
lärarsekreterare. Fokus ska istället ligga på mötet mellan lärarna och eleverna med de enskilda elevernas
kunskapsutveckling i fokus. Elevhälsan ska vara god och jämlik och vi föreslår därför bland annat frukost
i grundskolan och fler skolsköterskor och kuratorer tillgängliga för eleverna. För att alla, och inte bara
de unga med rätt kontakter ska få ett första viktigt steg in på arbetsmarknaden bör dessutom samtliga
gymnasieelever i Halmstad erbjudas sommarjobb under två veckor med avtalsenlig lön.
För att alla barn och unga i Halmstad ska få en bra skolgång och ljusa framtidsutsikter krävs förändring.
Du ska inte tro det blir sommar ifall inte nån´ sätter fart sjunger Ida i sommarvisan. Du ska inte heller tro att
skolan blir bättre utan att någon sätter fart, och därför tänker vi göra just det.
Glad sommar!
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