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Snabbprotokoll, Kommitté 5 Utbildning 

1. Behandling av program: En skola att lita på 

STÄMMANS BESLUT  

Centerpartiet vill: 

1 

 

Utbildningens syfte ska vara att varje individ ska utvecklas till sin fulla potential, få 

relevanta kunskaper och bildas. Kunskapsfokus i läroplanen ska öka, och det ska 

tydliggöras i skollagen att utbildningen också ska utveckla ansvarstagande och 

respektfullt uppträdande. Undervisningstiden i skolan ska utökas, bland annat genom 

att se över terminssystemet 

2 
En centralt samordnad granskning av läromedel införs till stöd till lärare. Läromedel 

ska beakta jämställdhetsaspekter och granskas utifrån dess kvalitet samt i vilken mån 

de speglar läroplanen. 

3 
Skärpa straffen för hot och våld riktat mot rektorer och lärare som agerar inom ramen 

för sitt nationella uppdrag. Skolans egna regler ska inte heller få inskränka lärarens 

lagstadgade sanktionsmöjligheter. Skolinspektionens uppföljningar av de skolor som 

har problem med trygghet och studiero ska förbättras. En översyn av Barn- och 

elevombudets nuvarande uppdrag genomförs med målet att stärka lärarens roll. 

Anmälningssystemet till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet ska också 

ändras så att en anmälan ska hanteras av huvudman först. Sex- och 

samlevnadsundervisningen ska stärkas. 

 

4 
Rätten till antalet timmar i förskolan ökar på sikt för barn med föräldrar i utanförskap. 

Kommuner bör arbeta med uppsökande verksamhet för att nå ut med kunskap om 

förskolan till familjer med svårare förutsättningar. 

 

5 
Ett nationellt riktmärke om antal barn per utbildad personal införs. Inspektion av 

förskolor bör granska huvudmannens arbete med att nå riktmärket, och erbjuda stöd i 

t.ex. arbetet med att behålla och rekrytera förskolelärare. 
 

6 
En regional stödfunktion för skolan införs. Att Skolinspektionerna främst ska 

inspektera skolans undervisningskvalitet. Inför ett krav på att inspektionerna måste 

vägledas av och baseras på relevant och kvalitetssäkrad forskning. Brister i 

undervisningskvalitet ska följas upp med åtgärder. Den regionala stödfunktionen ska 

erbjuda riktat stöd till skolor med brister.  Skolor med större brister ska inte kunna 

neka detta stöd. Förbättras inte skolor ska de kunna tas över eller läggas ned. Skolor 

med större brister ska kunna läggas ned eller tas över direkt. 

 

7 
Förslag på hur närmare samarbete mellan kommuner om gymnasieutbildning och 

nivå på skolpengen för gymnasieskolan utreds. Skolpengen ses över i syfte att säkra 

lika villkor för alla huvudmän. Bland annat behöver transparensen öka, systemet 

uppvisa en viss tröghet och kommuner ges tydligare nationella riktlinjer för att 

underlätta deras uträkning av skolpengen. 
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8 
Innehållet i lärarutbildningen moderniseras genom att öka utrymmet för 

ämnesdidaktik, metodik och kognitionsvetenskap. Undervisningsmetoder som lärs ut 

måste vara baserade på vetenskap. Lärarstudenter behöver fler lärarledda timmar. Den 

verksamhetsförlagda utbildningen på lärarutbildningen ska utökas, utvecklas och ske 

tidigare under utbildningen. 
 

9 
Forskningsanslagen till praktiknära forskning ökar och att möjligheterna förbättras för 

yrkesverksamma lärare att på deltid bedriva praktiknära forskning. Fristående 

lärarutbildning med målsättningen att vara ledande för såväl lärarutbildning som 

skolforskning ska etableras. 

10 
Det på nationell nivå tas fram standarder för skolans digitala arkitektur och att 

sekretessbestämmelserna ändras för att underlätta informationsutbyte när en elev 

byter skola. 

11 
Modellen med undervisande assistenter utvecklas och sprids till fler kommuner. Den 

regionala stödfunktionen i samverkan med professionen ska ta fram förslag på 

arbetsmaterial som kan användas i undervisningssituationer. 

12 
En rekryteringsutbildning för rektorer och en befattningsutbildning för skolchefer 

införs. Rektors ledarskapsförmåga ska vara viktigare än att man måste ha varit lärare. 

NY 
Att Centerpartiet verkar för att möjligheten till fjärrundervisning utökas för att kunna 

användas i fler ämnen, och mellan olika huvudmän. Med fjärrundervisning kan 

pedagogiska resurser användas bättre, vilket är viktigt då bristen på lärare är stor. Det 

här är också en viktig landsbygdsfråga, som kan höja de små landsbygds- och 

skärgårdsskolornas unika pedagogiska miljöer, potential och status som arbetsplatser. 

Det här ökar även möjligheterna till en likvärdig utbildning i hela landet. 

NY 
Arbeta för att införa breda examina inom lärarutbildningarna för att underlätta 

behörighetskrav. Detta förenklar för små skolor att rekrytera behöriga lärare. 

NY 
Att förskoleklass ska inkluderas i särskolans uppdrag 
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2. Behandling av motioner 

STÄMMANS BESLUT 

Centerpartiet vill: 

5.1 Barn och ungas psykiska ohälsa 

Att avslå motionen i sin helhet 

 

Att Centerpartiet verkar för att forskning inom förskolan, särskilt den praktiknära, stärks. 

5.2 Forskning i förskolan 

Att instämma i motionens intentioner 

5.3, 5.4, 5.5 Förskola 

 

Att bifalla motionens att-sats 5.4.1  

Att bifalla motionens att-sats 5.3.1  

Att bifalla motionens att-sats 5.5.1  

 

Att avslå motionens att-sats 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5  

Att avslå motionens att-sats 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5  

Att avslå motionens att-sats 5.5.2, 5.5.3 

 

5.6 Förskoleklass i särskolan 

Att bifalla motionen 

Att förskoleklass ska inkluderas i särskolans uppdrag 

 

Att Centerpartiet verkar för ett mer rättvist och mer sammanhållet antagningssystem där kommunala 

och fristående huvudmän ges likvärdiga förutsättningar. 

Att Centerpartiet verkar för att stärka samverkan mellan kommuner för att fler elever ska få tillgång 

till skolskjuts. 

Att Centerpartiet verkar för att kommuner ska skapa bättre förutsättningar för gymnasieelever 

boende på landsbygden att ta sig till skolan. 

 

5.7, 5.8, 5.9, 5.10 Skolskjuts 

Att instämma i intentionerna i motion 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 

 

Att Centerpartiet, för att säkerställa att elever i för- grund- och gymnasieskola får bra skolmat, 

verkar för skarpare nationella riktlinjer. 

 

5.11, 5.12, 5.13 Skolmat 

Att instämma i motionens intentioner, 5.11 
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Att avslå motionerna 5.12 och 5.13 

 

5.14 Sockerintag på förskolor 

Att avslå motionen 

 

5.15 Friskvård i grundskolan 

Att instämma i motionens intentioner  

 

5.16 Betyg 

Att bifalla motionens att-sats 5.16.1 

Att avslå motionens att-satser: 5.16.2 och 5.16.3  

 

5.17 Artificiell intelligens och lärande 

Att avslå motionen 

 

5.18, 5.19, 5.20 Skolpolitik 

Att instämma i motionernas att-satser 5.18.1, 5.18.2, 5.19.2, 5.19.3, 5.20.1, 5.20.2  

Att avslå motionernas att-satser 5.18.3, 5.19.1  

 

Att Centerpartiet verkar för att stärka Sveriges rymdpolitik. 

 

5.21, 5.22, 5.23, 5.24 Rymdpolitik 

Att instämma i motionernas intentioner 5.21, 5.22, 5.24 

Att avslå motionen 5.23. 

 

5.25 Filosofi i skolan 

Att avslå motionen 

 

5.26 Sex- och samlevnadsundervisning 

Att instämma i motionens intentioner  

 

5.27 Turistutbildning 

 Att avslå motionen 

 

5.28 Temastudier 

Att avslå motionen 

 

5.29 Resursoptimering som skolämne 

Att avslå motionen 

5.30 Socialpsykologi som skolämne 

Att avslå motionen 
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5.31 Hemkunskaps-undervisning 

Att avslå motion 

 

5.32 Små skolor 

att instämma i motionens intentioner att-sats 5.32.1  

 

Att Centerpartiet arbetar för att det blir långsiktigt och ekonomiskt hållbart att driva små, lokala 

skolor med hög kvalitet. Detta oavsett om skolan drivs av kommun eller fristående aktör. 

 

5.33 Undervisning med IT 

att instämma i motionen 

 

5.34 Skolor på landsbygden 

Att bifalla motionen 

 

Samhällsekonomiska analyser av avbruten studiegång och arbetar för att minska avhoppen från 

gymnasieskolan. 

 

5.35 Allmän gymnasieskola 

Att instämma i motionens att-sats 5.35.1  

Att avslå motionens att-satser 5.35.2 och 5.35.3 

 

5.36: Betygsgrundande ämnen 

Att avslå motionen 

 

5.37 Välfärdens utmaningar 

Att bifalla motionens att-sats 5.37.6, 5.37.7, 5.37.8, 5.37.11  

Att instämma i motionens intentioner att-satser 5.37.1, 5.37.3, 5.37.5, 5.37.9, 5.37.10, 5.37.12. 

Att avslå motionens att-satser 5.37.2, 5.37.4 

 

5.38 Extern rättning av nationella prov 

Att bifalla motionens att-sats 5.38.1  

Att avslå motionens att-satser 5.38.2, 5.38.3, 5.38.4 

 

5.39 Fritt skolval inom komvux, yrkesvux, SFI 

Att bifalla motionen 

 

5.40 Sociala resurser i skolan 

Att bifalla motionen 

 

5.41 Skola – religion 

Att instämma i motionens intentioner 
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5.42 Höj åldersgränsen för CSN 

Att instämma i motionens intentioner 

 

5.43 Programmering och jobben i framtiden 

Att avslå motionen 

 

5.44 Lagen om skolbibliotek 

Att avslå motionen 

 

5.45 Skoldagen 

Att avslå motionen 

 

5.46: Gruppstorlek 

Att avslå motionen 

 

Att Centerpartiet verkar för att de skolor, oavsett huvudman, som allvarligt bortser från kvaliteten i 

sin verksamhet och inte förmår att komma tillrätta med bristerna snabbare än idag ska stängas ned. 

Driften ska sedan kunna övertas av en utförare som kan visa att den har förutsättningarna att återgå 

till en hög kvalitet. 

 

5.47 Skolhantering 

Att avslå motionen 

 

5.48 Planeringstid 

Att avslå motionen 

 

5.49 Språkundervisning för nyanlända barn i grundskolan 

Att bifalla motionen 

 

Att Centerpartiet verkar för att kompetens och utbildning ska finnas tillgänglig i hela landet. 

 

5.50 Teknikgapet 

Att avslå motionen 

 

5.51 Terminsindelning 

Att instämma i motionens intentioner  

 

5.52 Vetenskapsförnekelse 

Att avslå motionen 

 

5.53 YH-utbildning 
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Att bifalla motionen  

 

Att Centerpartiet ska verka för tydliga styrdokument samt en god och stöttande uppföljning av 

huvudmännens arbete för en skola som bättre kan anpassas efter elevens förutsättningar. 

 

5.54 NPF-säkra skolan 

Att avslå motionen 

 

5.55 Skolbyte 

Att instämma i motionens intentioner  

 

5.56, 5.57 Pojkar i skolan 

att avslå motionerna 

 

5.58 Reell kunskap 

Att avslå motionen 

 

5.59 Regionalisering av gymnasieskolan 

Att avslå motionen  

 

Att metoder för att underlätta och öka samarbete mellan kommunerna bör undersökas 

 

5.60 God lärandemiljö 

Att instämma i motionens intentioner 

 

Att Centerpartiet verkar för att det digitala perspektivet inkluderas i alla delar av 

utbildningsväsendet och att det bygger på forskning och beprövad erfarenhet. 

 

5.61 Digitalisering av skolan 

Att instämma i motionens intentioner 

 

5.62 Yrkesutbildning 

Att instämma i motionens intentioner 

 

5.63 Skoluniform i grundskolan 

Att avslå motionen 

 

5.64 Behörighet till högskolan 

Att avslå motionen 

 

5.65 Introspektion 

Att avslå motionen 
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5.66 Alternativ till begreppet utbildning 

Att avslå motionen 

 

5.67 Förstatligande av skolan 

Att instämma i motionens intentioner 

 

Att Centerpartiet verkar för att kommunerna fortsatt ska ha ansvar för grundskolan, gymnasieskolan 

och vuxenutbildning. En kombination av tydliga styrdokument, en god och stöttande uppföljning av 

huvudmännens arbete och ett stort eget ansvar för professionen ska ge en skola som bättre kan 

anpassas efter elevens och skolans lokala förutsättningar 

 

5.68 Vuxpeng 

Att instämma i motionens intentioner 

 

5.69 Ändring i utbildningssystem 

Att instämma i motionens intentioner 5.69 

 

5.70, 5.71 Skolmaterial 

Att avslå motionerna 5.70 och 5.71 

 

Att betyg inte ska kunna överklagas av elever i grund- och gymnasieskolan. 

 

5.72 En individualiserad utbildning 

Att avslå motionens att-satser 5.72.1, 5.72.3, 5.72.5 

Att bifalla motionens att-satser 5.72.2, 5.72.4 

Att instämma i motionens intentioner att-satser 5.72.6, 5.72.7 

 

 

 

Stämmoordförande Stämmordförande Kommittéordförande Kommittésekreterare  

Johanna Lundgren Gestlöf Leif Walterum  Madeleine Jacobsson Leif Andersson 

 


