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Förslag att öka intresset genom en hållbarhetsprofil på Tyresö gymnasium
Allt färre elever söker Tyresö gymnasium i sitt förstaval. Miljöpartiet i Tyresö vill vända
trenden och höja statusen och attraktionskraften hos elever från Tyresö och andra kommuner.
Miljöpartiet ser behovet av att investera för framtiden. Vi vill göra Tyresö gymnasium till en
profilskola, med syfte att skapa kunskap och förståelse kring vikten av ökad resurshushållning
och minskad hälso- och miljöbelastning. Profilen ”hållbar utveckling” ska genomsyra hela
skolan och alla program, inklusive ett gott utbud för tillvalskurser inom hållbarhetsområdet.
Eleverna ska få kunskaper om förutsättningar, hinder och målkonflikter för en hållbar
utveckling i ett lokalt och globalt perspektiv. Individens, statens och företagens ansvar och
roller ska synliggöras. Exempelvis ska:
− byggprogrammet innehålla kurser som ger kunskaper om byggtekniker som minskar
hälso- och miljöbelastningen jämfört med traditionellt byggande, miljöhus, ekologiskt
byggande, hälsosam inomhusmiljö, energisnåla hus, passiva hus, solvärme, miljö- och
kvalitetscertifieringar som t ex Svanenmärkta hus och ISO 14 001.
− fordonsprogrammet innehålla kurser som ger kunskap och medvetenhet kring fordons
och biltransporters hälso- och miljöbelastning och möjligheter och åtgärder för att
minska denna.
− ekonomiskt inriktade program och affärsprogrammen bl a innehålla kurser i social
ekonomi, miljöekonomi, ekologisk ekonomi och företags sociala ansvar (CSR).
− ungt företagande inrikta verksamheten på affärsidéer med syfte att förena tillväxt och
hållbar utveckling. Samarbetet mellan hälso- och miljöinriktade företag eller företag
som tar ett miljöansvar ska öka, likaså företag som har ett socialt ansvarstagande.
− samhällsprogrammet innehålla kurser som skapar förståelse för länkarna mellan natur
och samhälle, samhällens sårbarhet och samhällsplanering i en hållbar utveckling, osv.
För att ytterligare förstärka hållbarhetsprofilen kan solceller placeras på gymnasiebyggnaden.
Beslutsförslaget är att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen:
att initiera en utredning om en hållbarhetsprofil på Tyresö gymnasium och presentera en
delrapport innan månadsskiftet april/maj 2008.
För Miljöpartiet de Gröna i Tyresö kommun den 14 juni 2007
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