Särskilt yttrande till Barn- och utbildningsnämnden 2 februari 2012
§ 1 Bokslut för strategi- och budgetplan samt verksamhetsberättelse för 2012
Verksamhetsberättelsen visar att det genomsnittliga meritvärdet, slutbetyg skolår nio, för
2011 nu är tillbaka på 2009 års nivå: 217,2. Det är bra och visar på det mycket goda arbete
kommunens lärare och övrig skolpersonal utför i det dagliga arbetet med kommunens barn
och ungdomar. Men att endast 79,5 procent av eleverna i årskurs nio når minst godkänt betyg
i samtliga ämnen är inte tillfredsställande. Detsamma gäller andelen elever i skolår 3 där 30
procent av eleverna inte nådde målen i samtliga delmål i matematik. En minskning från 2010.
Nämndens verksamheter redovisar ett totalt nettoöverskott på 10,4 miljoner för 2011.
Grundskolan har bland annat minskat kostnaderna beroende på att kommunen ej köpt externa
placeringar i den omfattning som planerats. Dessa placeringar gäller ofta individuellt
utformad undervisning till elever i behov av stöd av specialutbildad skolpersonal.
Nu satsar Tyresö på ”en skola för var och en”, att alla elever oavsett svårighet ska kunna gå
kvar i sin ”hemskola”. Det är en bra satsning men det krävs då även en rejäl satsning i form av
ekonomiska resurser så att varje skola och dess lärare ska kunna utforma en skolmiljö som
fungerar för var och en, framförallt att Tyresö behåller, utbildar och förstärker sin lärarkår.
Nu inför 2012 med kommunens starka ekonomi är det dags att satsa. Vi ser inte tillräckligt av
detta i majoritetens nuvarande och framtida arbete.
Miljöpartiet i Tyresö har i arbetet inför kommunens nämndplan och i budget 2012 bland annat
lagt följande förslag:
1. Höjda lärarlöner
2. Höjd skolpeng för fler lärare
3. Att möjlighet till en individualiserad utbildning har ökat genom att den genomsnittliga
lärartiden per elev har ökat.
4. Att insatser för kontinuerlig kompetensutveckling i matematik ska ökas.
5. En förstärkning av den sociodemografiska ersättningen
6. Hälsofrämjande hälsopedagogiska insatser
7. Ökad personaltäthet på fritidshemmen
8. Stärkt skolhälsovård
9. Att nämnden utarbetar ett program för ökad attraktivitet som arbetsgivare.
10. Insatser ska vidtas för att erbjuda vidareutbildning för personal som idag arbetar i
förskolan men saknar relevant högskoleutbildning.
Vilka är alliansen förslag på åtgärder för att komma tillrätta med att mer än 20 procent av
eleverna i årskurs nio inte når målen och att öka kunskaperna i matematik i årskurs 3?
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