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Med barnens framtid i sikte
Februaris Öviksliberal!

Namn:
Bor:
Famij:
Gör:
Uppdrag:

Iréne Wallström
Sillviken
Make, barn,
barnbarn, hund
Egenföretagare
Ersättare bildningsnämnden

Går det att göra läraryrket
mer attraktivt?

Iréne Wallström är ersättare i bildningsnämnden för Liberalerna.
— Det viktigaste är att man har valfrihet! konstaterar Irene.

Möjligheten att
påverka barnbarnens
framtid fick Irene
Wallström att ta sitt
första förtroende
uppdrag.
Vi har laddat med
frågor från lärare om
hur hon som vår
representant i
bildningsnämnden
ser på framtiden!
Den som träffar Iréne
Wallström för första gången
smittas snabbt av hennes
glädje och energi. Hon är
egenföretagare, inte rädd för
att uttrycka sin åsikt och ge en
ärlig bild av verkligheten.
Liberalismen är för Iréne
frihet, att varje människa själv
kan bestämma.
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— Ja! Framförallt genom att
minska lärarens admini
stration. Förvaltningen måste
ta ett större ansvar.
Iréne Wallström förklarar att
undervisningen ska vara
lärarens huvudsakliga
arbetsuppgift. Det läraren ska
kunna koncentrera sig på.
— Om man får koncentrera
sig på läraryrket så tror jag
yrket blir mer attraktivt.

— Jag kan själv välja var jag
vill ha mina barn och var jag
ska bo när jag blir gammal.
Det viktigaste är att man har
valfrihet.
Iréne har idag sitt första
politiska uppdrag som er
sättare i bildningsnämnden
Hur tänker du om
— Jag har många barnbarn i
vikariebristen?
skola/förskola så det kändes
— Hemskt! Det är
väldigt viktigt att få se hur
fruktansvärt. Varför vill inte
skolan fungerar
utbildade lärare
“Vi måste gå och pedagoger
och få möjlighet
att påverka.
jobba med det de
till
botten
Välbildad
är utbildade till?
med varför frågar sig Iréne
personal är den
viktigaste frågan
och fortsätter.
pedagoger
för skolans framtid
— Det är inte bara
enligt Iréne.
inte vill
lönen, det har även
— Har vi inte
mer
jobba inom blivit
personal fungerar
administrativa
inte skolan. Ska vi
sitt yrke.” uppgifter. Då
bli en av de bästa
minskar arbets
skolkommunerna måste vi
glädjen. Vi måste gå till botten
göra läraryrket attraktivt.
med varför pedagoger inte vill
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jobba inom sitt yrke.
— Sen är det även ett
problem med den höga
ljudnivån i klassrummen.
Lärarna har för lite stöd i
rummet. Elever som behöver
avskildhet måste kunna ges
avskildhet, läraren måste få
mandat att styra.
Iréne förklarar att systemet
för vikarier ses över men att
hon inte vet på vilket sätt.
— Förhoppningsvis går det
att skapa ett system med
bättre framförhållning.
Samtidigt är sjukfrånvaro svår
att förutse.
Kan det vara så att
sjukfrånvaron påverkar?

— Sjukfrånvaron är högre
bland förskolepersonal än för
grundskolans personal. Vi vet
inte varför. Jag tror inte det
enbart beror på lönerna,
storleken på grupperna måste
ses över.
Det går inte enligt Iréne
Wallström att bortse från
föräldrarnas ansvar att hjälpa
till att sätta gränser.
— Det är något som är riktigt
galet när hörselskydd måste
användas för att klass
rummens ljudnivå är så hög
att barnen inte kan
koncentrera sig. Även om det
inte är i alla klassrum, så är
det något som är fel.
Finns det planer på att utöka
grundbemanningen?

— Vi liberaler har arbetat för
att minska barngrupperna i
förskolan och lågstadiet vilket
nu krävs för att få statsbidrag,
men det är fortfarande för
stora grupper.
Iréne Wallström är
övertygad om att barn som är
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Enligt Iréne Wallström är det viktigt att läraren får tid i klassrummet att
hjälpa de barn som inte klarar målen.

trygga klarar skolans mål
Enligt Iréne så får skolorna
bättre.
utanför centralorten alldeles
— Men då krävs det att vi
för lite uppmärskamhet.
tidigt sätter in resurser för
— Vi vet att trycket är stort
små barn med duktig personal även utanför centralorten och
och små grupper.
lokalerna dåligt underhållna.
En ständigt aktuell fråga är
Skolans inomhus och
om det går att fördela skolans
utomhusmiljö är viktig för
resurser mer lik
barnens och lärarnas
“Det är en trivsel.
värdigt. Enligt Iréne
ska områden där
— Det är en fråga
fråga
om
behoven är större
om trygghet och
ges mer resurser,
trygghet valfrihet att få
t.ex. genom lite
bestämma var man
och
högre skolpeng.
ska bo.
— Tilläggsbeloppet
Närheten till skog
valfrihet
för barn med särskilt
och mark är enligt
att
behov ska vara
Iréne Wallström en
sökbart. Majoriteten bestämma tillgång i det
vill begränsa detta,
pedagogiska arbetet
var
man
det tycker jag är fel.
med barn.
— Vi vill se fler
ska bo.”
Det sker ofta
skolor och förskolor
rektorsbyten i
på landsbygden, inte färre!
ytterområdena, hur vill du
Däremot behöver inte
stärka landsbygdens skolor? kommunen vara huvudman.
— Skolorna på landsbygden
Det kan lika gärna vara andra
måste bli attraktiva och det
aktörer. Vilket även gäller inne
måste vara trivsamt att jobba
i centralort.
där. Det gäller att lyfta
landsbygdsskolornas
betydelse för kommunens
Text & Bild
framtid och utveckling.
Erica Markusson
erica.markusson@liberalerna.se
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