Skola och utbildning
Bra förskolor i hela kommunen är en viktig del av det livslånga lärandet och en viktig del i
vardagen för barn och småbarnsföräldrar. Det pedagogiska arbetet ska utvecklas och det
behövs fler förskollärare. Grupperna i förskolan behöver dessutom bli mindre.
Fler öppna förskolor behövs i kommunen för såväl barnen, som för deras föräldrar.
Vid exploatering av nya bostadsområden måste hela kedjan från förskola till högstadium
planeras.
Centerpartiet vill att alla elever erbjuds en god utbildning oavsett val av skola eller skolform.
Fler barn och ungdomar kommer att gå i skola i Norrtälje kommun, därför behövs fler skolor,
främst i Norrtälje stad. Kommunen har många små skolor, som kommer att finnas kvar så
länge en god utbildning kan garanteras.
Rektorerna måste få möjlighet att vara pedagogiska ledare i skolan. Det ska finnas skickliga
och kompetenta ledare på alla nivåer. Skolans stora utmaning är att rekrytera och behålla
lärare. Skolan är inte bättre än sina lärare. Även inom förskolan ska det pedagogiska arbetet
utvecklas och fler behöriga förskolelärare rekryteras.
Skolans kvalitet är det viktigaste, inte vilken driftsform den har. Centerpartiet välkomnar
därför privata alternativ inom skolan, eftersom vi tror på mångfald, valfrihet och företagande.
Kommunen ska arbeta aktivt för att marknadsföra sig som arbetsgivare och berätta om de
höga ambitionerna, som finns för att utveckla skolorna i Norrtälje kommun.
Alla elever ska ha möjlighet att lära och lyckas i skolan! Just nu pågår en satsning hela
vägen från förskolan till vuxenutbildningen för att utbildningarna ska anpassas för elever med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Man ser över skolans olika lärmiljöer och
den pedagogiska praktik som sker där. Detta är en helt avgörande satsning. Väl
genomarbetade arbetssätt ger förbättrade studieresultat och fler elever kommer att ta
gymnasieexamen med godkända betyg. Det ger fler elever ökade möjligheter på
arbetsmarknaden. Goda effekter på lång sikt!
Det behövs en ny högstadieskola för att möta befolkningstillväxten.
Gymnasieskolan ska ha ett brett utbildningsutbud och attraktiva utbildningar, så att alla
gymnasieelever ska kunna gå vidare till arbete eller högre studier.
Norrtälje har av tradition väl utbyggda yrkeslinjer på gymnasiet. Alla elever måste där ha
möjligheten att få behörighet till högskolestudier.
Centerpartiet vill också se en satsning på ett IT-gymnasium. Det får gärna integreras med ett
IT-center och inkubator, som hjälper företag i uppstartsfasen att komma igång och att kunna
hyra kontorsplatser till en rimlig kostnad.

Vi vill också skapa bättre möjligheter till ett livslångt lärande genom att öka resurserna till
Vuxenutbildningen. Campusutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar i kommunen bör
utvecklas. Centerpartiet vill också verka för att fler högskoleutbildningar läggs vid
Campusområdet.

•

befintliga skolor ska finnas kvar under hela kommande mandatperiod och utvecklas.

•

fler öppna förskolor behövs i kommunen.

•

satsa på mindre grupper i förskolan.

•

bygg en ny högstadieskola i Norrtälje.

•

fler högskoleutbildningar till Campusområdet.

•
•

fler yrkeshögskoleutbildningar (YH) ska förläggas till Campusområdet.
Rodengymnasiet ska rustas upp alternativt så ska kommunen se över möjligheten till
ett nytt gymnasium på Campus.
Centerpartiet är positivt till privata skolalternativ för valfrihet, mångfald och
företagande.
Centerpartiet vill satsa på ett IT-gymnasium.

•
•

