
”I Knivsta ska alla 
skolor vara bra skolor”

Vänsterpartiet Knivsta 2018

Vi vill få ditt förtroende att bygga framtidens Knivsta.

Rösta på Vänsterpartiet
den 9:e september!

Ung i Knivsta
Med rätt till kultur



Barns och ungas fritid  

Fritidsgårdens sociala funktion är svår att överskatta, 
inte minst för de ungdomar som särskilt behöver den 
och inte har råd med fritidsaktiviteter som kostar 
pengar. Vänsterpartiet vill därför öka resurserna till 
fritidsverksamheten. Vi vill också lyfta fram vikten av 
sommarjobb till ungdomar som slutat nian och som 
slutat årskurs 1 i gymnasiet. För många är sommar-
jobben nyckeln in i arbetslivet. 

Ungas psykiska hälsa

Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Kniv-
sta ökar. Den trenden måste vändas! Det är viktigt 
med tidiga insatser i skolan för att förebygga att våra 
unga slås ut. Med fler vuxna i skolan ökar chansen för 
tidig upptäckt av psykisk ohälsa. Samordnade insat-
ser mellan skola, socialtjänst och primärvård förenklar 
och förkortar utredning och behandling och avlastar 
föräldrarna.

Rätten till kultur

Avgifterna till kulturskolan i Knivsta är bland de högsta 
i landet. Vänsterpartiet vill därför att avgifterna halveras. 
Inget barn ska behöva avstå från kultur på grund av 
kostnaden.

För att minska kön till kulturskolan vill Vänsterpartiet 
öka resurserna så fler unga kan delta. Och varför inte 
låta kulturskolan och skolornas fritidsverksamhet få 
ett närmare samarbete? Vi har också som mål att alla 
elever ska ha rätt till minst en professionell kulturupp-
levelse per termin.

Vänsterpartiet vill skapa ett samhälle för unga att 
utvecklas och må bra i. Vi vill ha dig med på den 
resan. Tillsammans gör vi Knivsta bättre.

Mindre barngrupper i förskolan

Forskning visar att mindre grupper i förskolan är bättre 
för barnen än stora. Trots det har Knivstas förskolor 
bland de största barngrupperna i landet. Vänster- 
partiet vill fortsätta den påbörjade minskningen av 
barngruppsstorlekar på Knivstas förskolor.

En jämlik skola där alla blir sedda

Skolan ska vara likvärdig och ge alla elever möjlig- 
heter till en bra utbildning. I Knivsta ska alla skolor vara 
bra skolor. Lärartätheten i kommunen är dock bland 
de lägsta i landet. Lärarnas arbetsbörda måste lättas 
och därför vill Vänsterpartiet anställa fler vuxna i sko-
lan. Fler vuxna bidrar även till att eleverna känner sig 
trygga och blir sedda, och då förbättras också deras  
resultat. Genom att vi skapar en bra skolmiljö ges 
barnen möjligheter att tillägna sig de kunskaper och 
färdigheter de har rätt till.
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”Den psykiska 
ohälsan bland barn 
och ungdomar 
i Knivsta måste 
minska”
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Christer Johansson, Maria Fornemo, Malin Tollbom Kjell, 
Petra Jansson och Fredrik Rosenbecker

Vänsterpartiet Knivsta
Box 60, 741 22 Knivsta
knivsta.vansterpartiet.se


