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Fördjupningsprogram skola 2018-2022 

Skolan ska präglas av fokus på kunskap, trygghet och arbetsro. Elevers skolresultat har 

stor betydelse för deras framtida möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Vi 

moderater är övertygade om att framtiden startar i förskolan och klassrummet, där 

lärarna är skolans viktigaste resurs. Vi ser idag en skola som arbetar i uppförsbacke. 

Alldeles för många elever misslyckas i skolan för att alltför många lärare inte hinner med 

att ge eleverna möjligheter att nå sin fulla potential. 

 

Förskola 

Många av Västerås förskolor ligger i framkant och Moderaterna vill fortsätta skapa 

förutsättningar för detta. Alla barn har rätt att utvecklas och känna sig trygga på 

förskolan. Många av Västerås yngsta medborgare spenderar mycket tid i förskolan. 

Därför är det viktigt att förskolan är en trygg plats med fokus på lärande. Förskolan 

förbereder barnen för deras framtida skolgång. Men vi ser idag en förskola som är 

under stress. Barngrupperna ökar och kön till förskolan är inte under kontroll. Vi vill 

under kommande mandatperiod minska barngrupperna och inte bara mäta det totala 

barnantalet per grupp, utan även se till antalet barn per pedagog för att säkra upp en 

tryggare miljö för barnen. Andel barn per pedagog är ett mått som skulle kunna leda till 

mer trygghet och bättre lärande. Vi vill utreda möjligheten att långsiktigt sträva efter att 

ha max 12 barn i en 1-3 års grupp och max 15 barn i en 4-5 års grupp, enligt 

Skolverkets rekommendation. 

 

Västerås har många fristående förskolor, vilket är bra och ger vårdnadshavare möjlighet 

att välja förskola och inriktning som de önskar för sitt barn.  

Vi ser därför positivt på utvecklingen av att fler profilerade förskolor startar i Västerås. 

Politiken har ansvar för alla barns utveckling i Västerås. Förskolan är inte enbart en 

pedagogisk miljö utan är även till för att vårdnadshavare ska kunna arbeta. Det är viktigt 

att tiden på förskolan sträcker sig just till tiden vårdnadshavare arbetar. För att få en 

fungerande förskola är det viktigt att tidsystemet stämmer. Vi ser idag ingen anledning 

till att ändra det system som gäller idag med beviljade tid till arbetssökande (20h/vecka) 

och föräldralediga (15h/vecka). Detta för att inte heller öka stressen på våra förskolor 

mer än vad som redan är idag.  

 

Om barn är i behov av mer tid i förskolan så kan detta även fortsättningsvis sökas 

särskilt hos kommunen. Det är barnens behov som styr i detta fall. Precis som 

arbetande vuxna behöver semester och ledighet behöver även de allra minsta det. Vi 

ser en ökad problematik med barn som sällan får den möjligheten. Vuxna har 

lagstadgad rätt till semester. Förskolan är en miljö med många barn och vuxna. Den 

kan även i perioder vara mycket stressande. Därför vill vi Moderater att Västerås stad 
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ska ha som praxis att barn i förskola ska ha minst tre veckors sammanhängande 

ledighet. 

 

Moderaterna ser ett fortsatt stort behov av fler förskoleplatser och många 

vårdnadshavare upplever en ovisshet om att få tillgång till förskoleplats. Kösystemet 

måste vara utformat så att barnfamiljer i Västerås ges möjlighet till att få en 

förskoleplats inom ett rimligt avstånd från bostaden. Vi ser inte att en långsiktig lösning 

är framtagen av kommunen för att hantera och möta en stad som växer. När det byggs 

mer ser vi hur man bygger stora förskolor med många avdelningar, vilket inte leder till 

det lilla sammanhang som är viktigt för små barn. Vi ser hellre att nya förskolor har max 

sex avdelningar som ger möjlighet till flexibilitet när barnantalet skiftar. Detta bör även 

leda till en mindre stressad arbetsmiljö för både barn och pedagoger. 

 

Västeråsmoderaterna arbetar för att:  

 

● minska barngruppernas storlek och utreda möjligheten till ett kommunalt mål 

gällande barngruppernas storlek. 

● att barn i förskola ska ha minst tre veckors sammanhängande ledighet. 

● säkerställa ett rättvist kösystem för förskolan. 

● se över storlekar på förskolor och bygga max sex avdelningar på nya förskolor. 

● införa anmälningssystemet Lex Janna för att anmäla risker inom förskolans 

verksamhet.  

 

Grundskola 

Grundskolan är den skolform som både är en skyldighet för våra elever men också en 

rättighet för alla barn att få en bra start i livet. De allra flesta barn lär sig läsa, skriva och 

räkna inom skolans ramar. Här får eleven sin första kunskapsutmaning och knäcker 

äntligen läskoden. Men detta är också platsen där alltför många elever möter sitt första 

skolmisslyckande. Vi föreslår en rad åtgärder för att få skolan på rätt spår igen. En skola 

som ger kunskapsutmaning åt alla elever.  

 

Vi ser dalande kunskapsresultat för Västerås elever och behöver därför sätta in 

åtgärder tidigt. En av dessa är att utöka undervisningstiden inom en rad ämnen i 

grundskolan. Vi vill bland annat utöka undervisningstiden i matematik, svenska och 

engelska. Detta blir särskilt viktigt i de yngre åldrarna där grunden för kommande 

skolframgångar läggs. Behovet av att röra på sig är vida känt och det har kommit en rad 

forskningsprojekt som visar på hur daglig rörelse påverkar inlärningen positivt. Vi vill 

därför även utöka idrottsundervisningen med en timme i veckan.  

 

När en elev är i behov av ett mindre sammanhang bör detta kunna tillgodoses utan att 

skola/lärare måste invänta en diagnos. Lösningen idag är alltför ofta tillfälliga resurser 
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med personal utan pedagogisk utbildning. Dessa personer är otroligt viktiga, men ofta 

är det kortsiktiga lösningar, något som inte är hållbart över tid. De outbildade resurserna 

ger oftast inte elever den pedagogiska verksamhet som de har rätt till. Risk finns att 

dessa elever halkar efter. Särskilda undervisningsgrupper och resursteam som stöd för 

elever, lärare och klasser är därför viktiga för att ge elever rätt stöd i rätt tid. Vi vill se 

över vad som idag hindrar grundskolor att införa detta. Rätt stöd i rätt tid gäller inte 

enbart de elever som kämpar med att komma ikapp och klara kunskapsmålen utan 

även de som vill nå längre. Skolor måste kunna ge kunskapsutmaning till alla elever. Vi 

ser positivt på samarbetet mellan grundskola och gymnasieskolor för att möjliggöra 

chansen att få avancera för de elever som har nått kunskapsmålen i grundskolan. 

 

Skolan behöver ständigt utvecklas tillsammans med samhället och förbereda eleverna 

för framtiden. Det är därför av yttersta vikt att ha tidig kontakt med arbetslivet och 

kommande arbetsmarknad. Vi moderater vill därför fortsatt se praktik i grundskolan men 

även att Västerås stads grundskolor ska erbjuda Ung Företagsamhet (UF). 

 

Västeråsmoderaterna arbetar för att:  

 

● ge elever mer undervisningstid i matematik, svenska, engelska och idrott. I första 

hand i de tidigare åldrarna. 

● fler ska bli behöriga till gymnasiet och därmed klara grundskolan. 

● erbjuda Ung Företagsamhet även i grundskolan. 

● studiestöd ska erbjudas på fritids. 

● de nationella proven ska rättas externt. 

● införa externa examinatorer. 

● använda lovskola i större utsträckning för elever som riskerar att hamna efter. 

● ge möjlighet till individuella lösningar för både elever i behov av mycket stöd och 

elever i behov av att få accelerera. 

 

Gymnasieskola 

 

Möjligheten gymnasieskolorna ger är att antingen förbereda elever för vidare studier 

eller göra elever redo för yrkeslivet genom att gå ett yrkesprogram. Av den anledningen 

föreslår vi att alla våra gymnasieelever ska ha praktik eller APL (arbetsplatsförlagd 

lärande) under sina år i Västerås gymnasieskolor. Detta för att ge eleverna en kontakt 

med kommande arbetsliv. Vi ser också ett fortsatt behov av en bättre kontakt med 

näringslivet för att göra gymnasieskolan aktuell inför kommande arbete och anställning. 

Det är en av pusselbitarna för att göra gymnasietiden mer verklighetsförankrad. 

 

Gymnasieskolan är en av de viktigaste faktorerna för att få jobb därför måste elever 

klara gymnasieskolan. Vi ser med oro på resultaten från yrkesprogramen där för många 
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inte klarar kraven som ställs. Vi måste därför höja kvalitet på yrkesprogrammen. Det 

viktigt med rätt stöd i rätt tid för att eleverna ska klara sin utbildning. Vi ser ett fortsatt 

behov av möjligheten med individuella lösningar för eleverna. Med eleven i fokus kan 

alla nå sin fulla potential. Därför vill vi fortsätta med samarbete med andra aktörer som 

exempelvis Mälardalens Högskola (MDH). Gymnasieskolorna bör fortsätta satsa på 

olika spetsprogram exempelvis i samarbete med MDH. Fler företag i Västerås finns idag 

i framkant i den internationella utvecklingen. Då är det viktigt för näringslivets fortsatta 

framgångar att kunna rekrytera rätt kompetens. Det ställer stora krav på 

gymnasieskolorna att erbjuda både bra yrkesprogram och studieförberedande program 

som motsvarar näringslivets framtida behov. 

 

Vi kan se hur Ung Företagsamhet (UF) utvecklar elevens förmåga och kunskap om 

entreprenörskap. Det är därför problematiskt att erbjudandet om UF ofta är beroende av 

enskilda eldsjälar på gymnasieskolor. Vi ser idag behov av att fler elever läser moderna 

språk men också behovet av ett internationellt arbete på varje skola särskilt med tanke 

på att arbetsmarknaden är internationell. 

 

De nationella proven är viktiga men är också en stor arbetsbörda för lärarna. Därför vill 

vi att de nationella proven ska rättas externt. Vårt förslag om externa examinationer 

syftar också till att underlätta arbetsbördan för lärarna men kan också vara en trygghet 

för eleverna. 

 

Västeråsmoderaterna arbetar för att:  

 

● nationella prov ska rättas externt. 

● införa externa examinatorer som kan stötta vid rättning av övriga prov. 

● Ung Företagsamhet ska erbjudas till elever på samtliga av våra gymnasieskolor. 

● utöka möjligheten till praktik på alla gymnasieprogram för en viktig kontakt med 

arbetslivet. 

● yrkesprogrammen har hög kvalitet som har förankring i näringslivet och dess 

behov och kompetenskrav. 

● ge möjlighet till individuella lösningar för både elever i behov av mycket stöd och 

elever i behov av att få accelerera. 

 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen möjliggör för västeråsaren att få en andra chans. Den möjliggör 

också för många att kunna byta bana även om de är mitt i livet. Det är också ett sätt att 

möta den missmatchning som finns på arbetsmarknaden så att fler kan skola om sig till 

ett yrke som eftersöks av företagen. Med starkt fokus på arbetsmarknaden och dess 

behov skapar vuxenutbildningen förutsättningar för många. Möjligheten att kunna byta 

bana är viktig. Vi ser idag hur vuxenutbildningen har nedprioriterats vilket har resulterat i 
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att de som av olika skäl vill byta jobb slås ut från utbildningarna av kostnadsskäl därför 

att alla erbjudna platser går till de utan tidigare utbildning. 

 

Skälen till att vilja byta bana kan vara många. Det kan handla om vantrivsel med ett 

arbete eller fel yrkesval som i sin tur skapar sjukdomar och frånvaro. Denna grupp kan 

inte konstant bli avvisad en yrkesutbildning. Det har skapats ett system där det lönar sig 

mera att exempelvis hoppa av gymnasiet eller att lämna sitt yrke och gå på 

försörjningsstöd.  Det håller inte och vi ser behov av en ändring av systemet. Vi vill 

därför utreda möjligheten att en viss andel platser avsätts till de som tillhör gruppen som 

vill byta bana och är i behov av en yrkesutbildning.  

 

Svenska för invandrare (SFI) är en oerhört viktig del i integrationen av nya västeråsare. 

Därför är det viktigt att den håller hög kvalitet. Ett av kraven ska vara är att studierna 

ska vara på heltid för att så snabbt som möjligt komma in i samhället och skaffa sig en 

egen försörjning. Vi ser det som viktigt att utveckla yrkesinriktad SFI särskilt riktat mot 

våra bristyrken. Individuella lösningar ska finnas för de som enbart behöver komplettera 

språkinlärning, samt för de som även behöver lära sig yrket. Lärarna är fortsatt nyckeln 

och det är oerhört viktigt med kompetenta lärare som utvecklar eleverna. 

 

En av många fördelar med yrkesutbildning är att den tenderar att ha hög anpassning till 

näringslivet och de behov som finns på arbetsmarknaden. Vi önskar utveckla 

möjligheterna till entreprenöriellt lärande även inom vuxenutbildningen. 

Yrkesutbildningarna leder ofta snabbt till jobb och vi kan se hur exempelvis de som går 

en YH-utbildning ofta blir erbjudna jobb innan utbildningen är klar. 

 

 

Västeråsmoderaterna arbetar för att:  

 

● slå vakt om möjligheten att kunna byta bana även för den som redan har en 

annan yrkesutbildning genom att undersöka möjlighet att avsätta en viss andel 

platser till denna grupp. 

● skapa fler platser på yrkesinriktningar. 

● säkerställa att SFI har hög kvalitet exempelvis genom krav på heltidsstudier. 

● uppmana till praktik på utbildningarna för en viktig koppling till näringsliv/arbetsliv. 

● säkerställa hög kompetens hos lärarna. 
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Kompetenta lärare 

Västerås är i fortsatt stort behov av lärare inom alla stadier. Därför är det oerhört viktigt 

att Västerås gör sig känd som en attraktiv arbetsgivare, där lärare möts av en bra 

arbetsmiljö med utvecklingsmöjligheter. Bra lärare ska ha bra betalt. Vi moderater vill 

också fortsätta utveckla karriärmöjligheterna för lärare inom olika stadier bland annat 

genom lektorstjänster och förstelärartjänster. Vi vill införa karriärtjänster för 

förskollärarna i syfte att göra yrket attraktivt för flera.  

 

Vi moderater vill fortsätta utveckla ett tvålärarsystem genom ett projekt dit 

rektorer/skolor får möjlighet att söka. Någon/några skolor kommer att agera 

kontrollskola för att jämföra resultatet. Tvålärarsystem kan innebära större klasser och 

förändrade arbetssätt. Vi vill rikta blicken mot exempelvis skolor i Storbritannien som 

har detta system. Fler vuxna i klassrummet skulle ge större flexibilitet att möta de olika 

elevernas behov. 

 

Sjukfrånvaron är fortsatt ett stort problem, där långtidsfrånvaron står för en stor del. 

Detta kan vara resultat av en stressig arbetsmiljö och måste ses över omgående. 

Enhetsvikarier ger större trygghet och stabilitet och är något att satsa på särskilt inom 

förskolan. Fritidspersonalen bör i större utsträckning användas som stöd inom skolan. 

Detta möjliggör en heltidsanställning för de som jobbar på fritids.  

 

Det är viktigt att kommunen har behöriga lärare och förskollärare i verksamheterna men 

också skapar en god arbetsmiljö med möjlighet till kompetensutveckling. På så sätt kan 

skolorna också locka flera att söka sig till Västerås. Högskola/universitet är en viktig 

resurs som bör använda i större utsträckning i verksamheterna exempelvis som 

processtödjare. 

 

Västeråsmoderaterna arbetar för att:  

● utöka projektet med tvålärarsystem som följs upp och utvärderas 

● utöka arbetet för att skapa ett attraktivt arbetsliv för lärare och förskollärare 

genom att utveckla arbetet med karriärtjänster, förstelärare och lektorer. 

● se över möjligheten att anställa lärarassistenter 

 

Ledarskap 

En del i att stärka skolan och förskolorna runt om i Västerås är att stärka det 

pedagogiska ledarskapet. Rektor och förskolechefens ledarskap är en förutsättning för 

att lyckas som skolstad. Bra rektorer och förskolechefer ska också ha bra betalt. Vi ser 

en utmaning i att rekrytera duktiga ledare till våra verksamheter och här måste 

kommunen fortsätta arbetet med att göra det attraktivt att bli rektor eller förskolechef i 

Västerås. Rektorerna och förskolecheferna måste ges förutsättningar att kunna leda 

och kvalitetssäkra arbetet hos sina medarbetare. Yttersta ansvaret för tryggheten i skola 
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och förskola ligger hos rektor och förskolechef. De måste ge stöd till sin personal att 

kunna upprätta ordning vid behov. Det ställer också krav på den politiska styrningen och 

förvaltningen att stödja rektorer och förskolechefer. 

 

Västeråsmoderaterna arbetar för att:  

 

● ge bättre förutsättningar till skolledare att vara pedagogiska ledare. 

● bra rektorer och förskolechefer ska ha bra betalt. 

● inrätta ett årligt pris till duktiga skolledare. 

 

Valfrihet 

Kommunen har ansvar för alla barn i Västerås utveckling oavsett vilken huvudman 

deras skola eller förskola har. Det är därför viktigt att kommunen har en organisation 

som inte består av stuprör utan att man lär av varandra och detta gäller både inom 

kommunala förskolor och skolor och även fristående. En organisation med mindre 

stuprör får också större möjligheter att växa.  

 

För oss moderater är det kvalitén som är i centrum. Detta gäller även inom 

utbildningsområdet. Inom förskola och vuxenutbildning är kommunen i större 

utsträckning ansvarig även för tillsynen av de fristående verksamheterna. Det är oerhört 

viktigt att vi fortsätter att följa upp kvaliteten oavsett vem som är huvudman. Alla våra 

elever har rätt till en utbildning med hög kvalitet. 

 

Moderaterna har länge ansett att valfriheten är grundläggande och för att säkra 

valfriheten måste det finnas en mångfald aktörer att välja mellan. Vi moderater vill att 

kommunen inte sätter käppar i hjulet för de entreprenörer som vill vara med och berika 

Västerås skolor och förskolor.  

 

Västeråsmoderaterna arbetar för att:  

 

● Västerås har mångfald av utförare och verksamheter. 

● kvaliteten är i fokus oavsett huvudman. 

● kommunen behandlar verksamheterna lika oavsett huvudman exempelvis ska 

kommunen kunna hyra ut lokaler till friskolor. 

 

Eleven i centrum och arbetsro i fokus 

Skolan är en plats för utbildning och lärande. Detta ställer krav på att skolan är en trygg 

plats men det ställer också krav på att vårdnadshavare tar ansvar för barns utbildning. 

Framtiden är digital vilket gör att skolor måste arbeta med olika digitala hjälpmedel. 

Arbetet med IKT (informations- och kommunikationsteknologin) bör fortsätta att 

utvecklas.  
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Den psykiska ohälsan ökar bland eleverna och Moderaterna vill möjliggöra digital 

kontakt till skolsköterska/kurator på den egna skolan. Detta för att slippa gå i korridoren 

och visa upp att eleven behöver extra stöd och hjälp. Det kan förhoppningsvis minska 

tröskeln till att be om hjälp. En fungerande elevhälsa blir allt viktigare. Vi moderater vill 

därför undersöka möjligheten till mobila elevhälsoteam där behov finns. Skolan är en 

rättighet för eleverna men det är också en skyldighet. Närvaron varierar på olika skolor 

och det är viktigt att åtgärder sätts in tidigt för att få tillbaka eleven till undervisningen. 

Det är viktigt att åtgärder kring eleven/barnet samordnas så att inget hamnar mellan 

stolarna. Det kan handla om barn som riskerar att utsättas för hederskultur eller barn 

som riskerar av olika skäl att bli hemmasittare. 

 

De flesta barn och ungdomar spenderar stor del av sin vakna tid inom olika 

skolverksamheter. Det är därför av största vikt att skolor och förskolor är och förblir en 

trygg miljö. Samhällets digitala utveckling är i de flesta fall enbart positiv. En av 

nackdelarna är att för utsatta barn och unga följer numera skolmobbningen med hem 

via sociala medier. Här måste skolor sätta in stöd till elever som utsätts för kränkande 

behandling. Vi kan konstatera att otryggheten på nätet spiller över på skolverksamheten 

och tryggheten i klassrummen oavsett var denna otrygghet skapats. Skolor behöver 

jobba förebyggande mot hot, våld, kränkande behandling och sexuella trakasserier i alla 

verksamheter och på alla nivåer. Arbetssättet ska baseras på vetenskaplig grund eller 

beprövad erfarenhet och åtgärder måste sättas in snabbt och tidigt. Huvudprincipen ska 

vara att det är förövaren som ska flytta på sig och inte offret. Skolan måste stå på den 

utsattes sida i första hand.  

 

Sociala medier är idag en viktig del i mångas liv från tidiga år. Trots det kan det vara en 

störande faktor i ett klassrum. Här måste lärare/rektorer ha möjlighet att exempelvis ta 

beslut om mobilfria klassrum. Skolan ska vara en fristad. I skolan är utbildningen i fokus 

och man bör diskutera hur religiösa symboler kan störa i klassrum och den fria leken. 

 

Västeråsmoderaterna arbetar för att:  

  

● möjliggöra digital kontakt till skolsköterska/kurator på skolan. 

● samverkan mellan kommun och region gällande elevers hälsa förbättras 

exempelvis genom gemensamt journalsystem. 

● samordning av åtgärder och verksamheter för elevens bästa förbättras detta 

inkluderar arbetet mot att barn utsätts för hedersrelaterat våld. 

● vårdnadshavare har ett medansvar för barnens arbetsro och arbetsmiljö. 

● krav ställs på att stöd sätts in tidigt för elever som utsätts för mobbing. 

● nolltolerans mot mobbing införs och att enbart beprövade metoder används för 

att motverka mobbing. 
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● lärarna får stöd för att skapa ordning i klassrummen. 

● säkerställ att den som blir utsatt för mobbning inte behöver byta skola mot sin 
vilja. Flytta istället den som mobbar. 

 

Politisk styrning 

Den politiska styrningen inom skolan måste vara tydlig och skapa bättre förutsättningar. 

Politiken ger förutsättningar genom resurser, mål och ramar. Det är sedan upp till 

professionen att driva och leda det pedagogiska arbetet. Politiker ska inte detaljstyra 

skolan. Därför är det viktigt med höga krav på Västerås skolor. Tuffa och ambitiösa mål 

visar också att politiker tror på skolan och dess möjligheter. Det ska vara höga 

förväntningar i alla led på elever till rektorer och hela vägen upp till förvaltningen. 

 

Politik handlar om att ta tuffa beslut. Om en verksamhet inte levererar god kvalitet och 

inte når målen måste detta få konsekvenser. Det kan exempelvis vara att stänga en 

skola eller förskola som inte levererar acceptabla resultat. Det behövs långsiktighet i 

planeringen av verksamheterna. Det kan handla om att vid nybyggnationer planera in 

pedagogisk verksamhet som är flexibel utifrån att behovet förändras över tid. 

 

Västeråsmoderaterna arbetar för att:  

 

● skolor som inte håller god kvalitet och inte når kunskapsmålen får tydliga 

konsekvenser. 

● skolorna rutinmässigt ska mäta och granska verksamheten för att kunna 

garantera hög kvalitet. 

● behåll Fridnässkolan som skola i närområdet och behåll Fryxellska skolan. 

● arbeta för att Mälardalens Högskola ska bli universitet. 


