
ALLA BARN 
KAN OCH 
SKA KLARA 
SKOLAN

1av 4 elever i Solna 
klarade inte 9:an.
Tänk om jag inte 
heller gör det...

TIDIGA INSATSER 
GER RESULTAT.
FLER LÄRARE 
I SOLNAS SKOLOR!



Alla barn kan och 
ska klara skolan 
Visste du att 1 av 4 elever i Solna inte klarar grundskolan?
Nej, vi tänkte väl det. 

Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Under lång tid har föräldrar, lärare 
och elever larmat om behovet av att satsa mer resurser på Solnas skolor. Trots 
det har satsningarna på skolan under Moderaternas snart 20 år vid makten i 
Solna uteblivit. Att ha Sveriges lägsta kommunalskatt har fått gå före satsningar 
på skolan. För det har Solnas elever betalat dyrt.   

Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara 
grundskolan börjar redan i förskolan. Forskning visar nämligen att barn som 
gått i en förskola av hög kvalité lyckas bättre i skolan. Därför ska alla barn ha rätt 
till förskola, oavsett föräldrarnas livssituation. 

Istället för att få fokusera på att säkerställa att alla barn når kunskapsmålen 
har Solnas rektorer under Moderaternas tid vid makten tvingats hantera 
skolnedläggningar (Stenbacka-, Bagartorps- och Sunnanskolan), 
privatiseringsförsök (Bergshamraskolan), slitna lokaler och läckande tak 
(Tallbackaskolan) och platsbrist för det växande elevantalet (Ulriksdalsskolan). 
Det är ohållbart. 

Vi socialdemokrater vill genomföra en kraftfull satsning för att vända 
utvecklingen i Solnas skolor. För att skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte 
bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro är det grundläggande 
att alla barn klarar skolan. Barn som inte klarar grundskolan löper större risk att 
drabbas av arbetslöshet eller hamna i kriminalitet. 

För att alla barn ska klara skolan måste det bli slut på experiment och 
privatiseringar. Istället ska vi ha arbetsro i klassrummen och fokus på det som 
verkligen spelar roll för kunskapsresultaten. I denna folder kan du läsa om våra 
förslag för att säkerställa att alla barn klarar skolan. 

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam,
oppositionsråd (S) i Solna



”För att alla barn ska klara 
skolan måste det bli slut på 
experiment och privatiseringar.”

Arne Öberg,
Sara Kukka-Salam,
oppositionsråd (S) i Solna



En lärorik förskola för 
alla barn
• Visste du att Solnas förskolor har lägre personaltäthet än övriga i 

Stockholms län?
• Visste du att barngruppernas storlek i Solnas förskolor inte följer 

Skolverkets rekommendationer?

Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara 
grundskolan börjar redan i förskolan. Forskning visar nämligen att barn som gått 
i en förskola av hög kvalité lyckas bättre i skolan. Därför ska alla barn ha rätt till 
förskola, oavsett föräldrarnas livssituation. 

Vi socialdemokrater arbetar för en förskola som är lärorik och stimulerande för 
alla barn. Barngrupperna ska vara små och barnen ska erbjudas en trygg miljö 
där behörig och kunnig personal har tid att möta varje barns behov. Tyvärr ser 
verkligheten efter 20 år av moderat styre i Solna inte ut så. Personaltätheten är 
lägre än genomsnittet i både Stockholms län och övriga landet. Barngruppernas 
storlek är betydligt större än vad Skolverket rekommenderar. Trots att Skolverket 
anser att de stora barnen bör vara max 15 barn i en grupp så är de på flera håll 
över 20 barn per grupp i Solna. Andelen behöriga pedagoger i Solnas förskolor 
är låg och endast var femte förskolepedagog är legitimerad förskolelärare! Det 
är oacceptabelt.

Alla barn förtjänar en bra start i livet. Därför vill vi Socialdemokrater satsa 
rejält på att minska storleken på barngrupperna genom att anställa mer 
personal i förskolan. Vi vill även höja förskolepersonalens löner och erbjuda 
dem vidareutbildning för att bli behöriga. Solnas förskolor ska vara de bästa i 
Stockholms län. 

MAX 15 BARN PÅ 3 PEDAGOGER 

Små barngrupper är en förutsättning för att varje barns behov 

ska mötas. Därför vill vi anställa fler pedagoger till Solnas 

förskolor. Max 15 barn på 3 pedagoger. För de yngsta barnen 

vill vi att gruppstorleken ska vara ännu mindre, max 12 barn 

på tre pedagoger. Det överensstämmer med vad Skolverket 

rekommenderar.  



Det är många barn på 

min avdelning. Men 

inte så många vuxna...

BARNVÄNLIGA FÖRSKOLEGÅRDAR 
STIMULERAR LÄRANDE
Den fysiska miljön har stor betydelse 
för barns utveckling och lärande. I 
leken provar barnen nya erfarenheter. 
För att stimulera barns tidiga lärande 
vill vi bygga om Solnas förskolegårdar. 
Gårdarna ska vara gröna, ha spännande 
lekredskap och naturlig skugga.

LÅT FÖRSKOLEBARNEN 
BESÖKA KULTURSKOLAN 
Kulturinslag i undervisningen 
främjar barns förmåga att 
ta till sig ny kunskap. Vi vill 
därför återinföra möjligheten 
för alla förskolor och skolor att 
kostnadsfritt låta barn delta i 
kulturskolans verksamhet. 

FÖRSKOLAN SKA 
VARA GIFTFRI
Barn är extra känsliga för 
risker förknippade med 
kemikalier i vardagen. 
Därför ska förskolan 
vara giftfri. Varken 
muggar, leksaker eller 
klätterredskap får vara 
av plast som innehåller 
farliga kemikalier. 

INFÖR NATTIS!  
En modern förskola 
ska vara öppen 
och tillgänglig när 
föräldrarna behöver 
arbeta. På dagens 
arbetsmarknad innebär 
det även på kvällar 
och nätter. Vi vill att 
Solna erbjuder ”nattis” 
där barnomsorg på 
obekväm arbetstid 
erbjuds i barnets eget 
hem så att hen få sova 
i sin egen säng medan 
föräldrarna arbetar. 



En kunskapsskola där ingen 
lämnas efter eller hålls tillbaka
• Visste du att var fjärde 

6:e-klassare i Solna inte 
når kunskapsmålen?

• Visste du att barn till 
högutbildade föräldrar 
har lägst chanser i hela 
Stockholms län att klara 
skolan om de väljer en 
skola i Solna?

Skolan spelar en avgörande roll i barns möjligheter att som vuxna forma sina 
egna liv. Det är därför skrämmande att var fjärde elev i Solna lämnar grundskolan 
utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som år 
2016 placerade Solna i botten i Stockholms län - placering 23 av 26. Endast tre 
kommuner har lägre andel elever som klarar grundskolan än Solna. 

Inte ens barn till högutbildade föräldrar klarar grundskolan i Solna. Var femte 
av dessa misslyckas. Barn till högutbildade föräldrar hade år 2016 lägst chanser 
i hela Stockholms län att klara grundskolan om de gick i en i skola i Solna 
(placering 26 av 26). Det är dags att vända den negativa trenden. 

Undervisningen ska anpassas efter varje elevs unika behov och förutsättningar. 
Barn som har svårt att nå kunskapsresultaten ska tidigt ges individanpassat stöd 
och uppföljning. Arbetsro i klassrummet och att lärarna hinner se och hjälpa 
varje elev är en förutsättning för barns inlärning. Den svenska modellen vilar på 
en jämlik skola där ingen elev lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka.

Målet är att alla barn ska klara skolan. För att nå dit måste det bli slut 
på Moderaternas skolexperiment och privatiseringar. Vi ska ha arbetsro i 
klassrummen och fokus på det som verkligen spelar roll för kunskapsresultaten. 

FLER LÄRARE GER STUDIERO/ARBETSRO

Arbetsro i klassrummet och att lärarna hinner se varje elev är 

en förutsättning för att alla elever ska klara skolan. Med en 

lärare på 30 barn i en klass blir situationen ohållbar. Därför vill 

vi anställa fler lärare. Vi vill även införa 2-lärarsystem på fler 

skolor i Solna.  



TIDIGA INSATSER GER RESULTAT
Alla barn kan klara grundskolan - men de har olika 
behov för att nå dit. Barn som har svårt att nå 
kunskapsmålen ska tidigt erbjudas kompletterande 
undervisning och regelbunden uppföljning. För 
detta vill vi anställa fler specialpedagoger.

BEMANNNA 
SKOLBIBLIOTEKEN
Läsförståelsen bland Sveriges 
elever är låg. Skolbiblioteken 
spelar en viktig roll i att vända 
utvecklingen. Skolbiblioteken 
ska vara en lugn oas 
där elever stimuleras till 
läsande. I en vuxens närvaro. 
Bibliotekarierna bör fungera 
som en resurs för både lärare 
och elever.

HÄLSOSAM MAT 
TILLAGAD PÅ SKOLAN
Barn som äter lunch 
koncentrerar sig bättre 
i skolan. För att fler 
barn ska äta hälsosam 
mat i skolan vill vi 
bygga matlagningskök 
i Solnas skolor.

LÄXHJÄLP I SKOLAN
Barn lär sig i olika takt 
och barn har olika 
möjlighet till stöd 
hemifrån. Inget av 
dessa ska få begränsa 
en elevs möjlighet att 
klara skolan. Vi vill därför 
att alla Solnas skolor 
erbjuder lärarledd 
stödundervisning och 
läxhjälp efter skoldagens 
slut. 1av 4 elever i Solna 

klarade inte 9:an.*
Tänk om jag inte 
heller gör det...

MODERNISERA 
SKOLMILJÖERNA 
Pedagogiska 
skolmiljöer stimulerar 
inlärning. Vi satsar 
därför på att rusta upp 
och digitalisera Solnas 
skolor. 

*Källa: Skolverket 



Vi socialdemokrater vill genomföra en kraftfull 
satsning för att vända utvecklingen i Solnas skolor. 
För att skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara 
några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro är 
det grundläggande att alla barn klarar skolan. 

Vad tycker du om våra förslag i den här foldern? 
Har du idéer om skolan som du vill prata med oss om?
Kontakta Eva Eriksson som är Socialdemokraterna i 
Solnas utbildningspolitiska talesperson. Hon har en 
bred skolerfarenhet som lärare, skolledare, 
rektor, gymnasieinspektör i Stockholms stad och är 
numera undervisningsråd på Skolverket. I Solna 
kandiderar hon till att ta över ansvaret för barn- och 
utbildningsnämnden efter valet 2018. 

Eva Eriksson
eva.eriksson.solna@telia.com
070-565 73 03

 BLI MEDLEM: WWW.SOCIALDEMOKRATERNASOLNA.SE

Har du fler idéer för ett 
jämlikare Solna? Kontakta våra 
oppositionsråd Arne och Sara:

Arne Öberg 
arne.oberg@solna.se
072-583 37 08

Sara Kukka-Salam 
sara.kukka-salam@solna.se
072-543 33 62

HAR DU IDÈER OM SKOLAN?

”Min erfarenhet som lärare gör att jag vet hur viktig politiken är 
för att alla ska klara skolan.”

Eva Eriksson, Socialdemokraterna i Solnas utbildningspolitiska talesperson


