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Måndag 13 januari
Aida Hadzialic jobbar med Arbetarekommunens valplanering under hela dagen.
Anders Rosén är på Attendo care och rundabordssamtal om framtidens äldrevård.
Anders Rosén har sedan möte med ABF Halland om organisationens framtid. Under kvälllen är han på Vallås
s-förening för att tala om planering inför valet.
Tisdag 14 januari
Anders Rosén är på möte med kommunstyrelsens ledningsutskott (KLU) under hela dagen. Bland annat
kommer S-motionen om att döpa en plats i Halmstad efter Anna Lindh att beslutas om.
Aida Hadzialic inledningstalar i Göteborg för SKL demokratiberedning inför deras supervalårskonferens.
Båda kommunråden går sedan på avtackning för landshövdingen.
Anders Rosén har möte med Sparbanksstiftelsen inför den konferens han arrangerar om arbetslösheten i
kommunen som ska hållas 17 mars.
Aida Hadzialic har gruppmöte med Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp om skolan i Halmstad.
Rickard Mortenlind, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen kommer på besök.
Onsdag 15 januari
Skolinspektionen berättar om utvärderingar av skolan i Halmstad och Anders Rosén deltar.
AIda Hadzialic fortsätter att jobba med valplanering.
Under eftermiddagen jobbar Anders Rosén med Dramalogen.
Aida Hadzialic och Anders Rosén går sedan på Eldsjälsgalan.
Torsdag 16 januari
Kommunråden träffar Leili Lindve och planerar 2014 års näringslivsbesök. Anders Rosén har sedan möte med
Socialdemokraterna i Halmstads särskilda valberedning.
Aida Hadzialic träffar Matilda från Kattegattsgymnasiet och går igenom EU-rätt med henne. Aida Hadzialic
ingår i ett mentorsprogram där gymnasieelever får följa yrkesverksamma personer inom olika områden. Aida
Hadzialic åker sedan till Falkenberg för valsamordning för Socialdemokraterna i Halland.
Fredag 17 januari
Kommunala gruppen har möte i Kungsbacka där båda kommunråden deltar.
Söndag 19 januari
Aida Hadzialic jobbar med förberedelser inför Wigforss-seminariet som ska hållas 1 februari. Temat är
hur framtidens Sverige gemensamt byggs för gemensam nytta. Dagen kommer behandla frågor inom
infrastruktur bostäder och utjämningssystem. Föreläsare är Ilmar Reepalu, före detta kommunstyrelsens
ordförande i Malmö och arkitekt, Niklas Karlsson, ordförande för Socialdemokraterna i Skåne, Monica Green,
IT-talesperson för Socialdemokraterna och riksdagsledamot från Skövde, Johan Büser stadssekreterare från
Göteborg samt Håkan A Bengtsson, VD för Arenagruppen.

Vi måste bli en bättre kunskapsstad
Denna vecka får kommunen fint besök ifrån skolinspektionen. Ett besök som ger oss möjligheter att
beskriva vår verksamhet inom skolområdet. Som underlag finns det ett material som bygger på de svar som
förvaltningen skickat till Skolinspektionen. Exempel på frågor som vi besvarat är: beskriv hur ni systematiskt
styr och utvecklar utbildningen med utgångspunkt ifrån de nationella styrinstrumenten. Här svarar vi med
att beskriva vår visionsstyrningsmodell med omvärldsanalys, kvalitetsindikatorer
och arbetsrutiner.
Det finns dock utrymme för en mer djuplodad diskussion kring bland annat uppföljningen av de kommunala
målen. Uppföljningarna visar att det finns mycket mer att önska. Här måste vi bli bättre om vi skall kunna
kalla oss en kunskapsstad.
En annan viktig fråga är hur vi följer upp grundskolans kunskapsresultat. Här beskriver förvaltningen en
digital utveckling som även vi tycker är viktig. Hypernet är ett utmärkt stöd för uppföljning och utvärdering.
Unikum är ett annat verktyg för att följa upp elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen. Förvaltningen
beskriver också vilka sammanfattningar och sammanställningar som görs på förvaltningsnivå. Även här
finns det anledning till självrannsakan.
Elevernas kunskapsutveckling är inte i paritet med de av kommunfullmäktige uppsatta målen.
Enligt vår uppfattning måste dåliga resultat analyseras och framförallt behövs det göras något för att öka
likvärdigheten. Grisen blir ju som bekant inte fetare bara för att man väger den fler gånger.
Till sist vill vi utrycka vårt gillande till sådana här inspektioner. Det är bara tillsamman som vi lär oss och blir
bättre, allt i akt och mening att skapa Halmstad - Kunskapsstaden.
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