Skola – nyckeln till ett modernt samhälle
Om Gällivare kommun ska utvecklas till ett modernt och attraktivt samhälle inom välfärden, industrin
och andra områden spelar skolan en nyckelroll. Det är i skolan man lägger grunden för kunskap och
nyfikenhet.
Det är där våra barn och ungdomar formar sina förmågor och väljer sina yrkesbanor.
Utan en fungerande skola finns inte den kompetens ett samhälle behöver med sjuksköterskor,
ingenjörer, mekaniker och andra yrkesgrupper.
I dag har Gällivare kommun svårt att tillgodose samhället med en skola som ger våra barn de kunskaper
som behövs för att möta det marknaden efterfrågar.
Det är varje barn och ungdoms rätt att få gå i en jämlik skola var de än bor i landet och så även i sin
hemkommun. Tyvärr ser det inte ut så.
I Gällivare kommun råder det brist på utbildade lärare inom alla verksamheter, så som i grundskolan,
fritidshemmen och förskolor. Detta har medfört ojämlika skolor med varierande lärarbehörighet och
nedåtgående betygsresultat. Detta visar tydligt på att avsaknaden av behöriga lärare har medfört
konsekvenser för barnen och samhället.
För att bryta den nedåtgående trenden är det viktigt att kommunen anpassar sig, tänker nytt och
accepterar verkligheten. Det moderna är att göra upp med det som lett till lärarbristen och istället
skapa nya förutsättningar för våra lärare och barn.
Malmfältens Väl arbetar för att:
•

minska lärarnas arbetsbelastning genom att varje förskola, fritidshem och skola kartlägger
varje lärares arbetsinnehåll för att skapa balans mellan arbetsuppgifter och arbetstider.

•

kartläggningen ska användas till det verkliga resursbehovet.

•

införa obligatoriskt konkret arbetsmiljöarbete på varje arbetsplats.

•

kompetensutveckla rektorer, förskolechefer och lärare i arbetsmiljöarbete kontinuerligt.

•

införa andra yrkesgrupper i verksamheterna som framkommer vid kartläggningen som t.ex.
lärarassistenter och socialpedagoger.

•

införa tvålärarsystem på lågstadiet för att kunna ge tidiga insatser.

•

se över lärarnas lönesystem. En outbildad vikarie ska inte tjäna lika mycket eller mer än en
utbildad lärare. En nyexaminerad ska inte tjäna mer än en erfaren lärare.

•

det ska finnas ett tydligt lönesystem.

•

samarbeta med olika universitet för att skapa hållbara permanenta distansutbildningar för
att tillgodose lärarbristen.

•

kompetensutveckling ska vara möjlig för alla lärare.

•

elevhälsan ska kunna arbeta mer med hälsoförebyggande arbete ute på våra skolor.

- det lokala alternativet

