Du ska få leva ditt liv som du vill, bestämma över dig själv,
ha dina egna drömmar och kunna jobba för att de ska bli
verklighet. Det är vad liberalism handlar om. Men viljan till
frihet har alltid retat några. Idag är det populister och
extremister som brer ut sig i världen och i Sverige med sitt
förakt för demokrati, jämlikhet, kunskap och mångfald.
Nu är det dags att säga ifrån.
Bekämpa all extremism. Fakta, kunskap och kompromisslös
demokrati är det liberala innehållet i motståndskampen.
Skolan först. Utbildning ger en människa makt att hitta sin
egen väg vidare i livet, oavsett hur starten såg ut. Därför sätter
vi Liberaler skolan först.
Bättre integration. Språk, jobb och jämställdhet är vägen till
ett självständigt liv. Med tydliga krav och fler möjligheter vill vi
lösa de problem som vuxit när integrationen misslyckats.

VARNING! Liberalt innehåll. Kan verka stötande
för populister, extremister och socialister. Fakta och
humanism kan allvarligt skada fördomar och populism.
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SkolanL

DÄRFÖR LIBERALERNA

INNEHÅLL:

Mer tid och riktiga kunskaper.
Lugn och ro i alla klassrum. Heja lärarna.

Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet,
oavsett hur starten såg ut.
Kunskap är också grunden för demokratin.
Därför sätter liberaler alltid skolan först.
BAKGRUND

Framtiden börjar här. Sveriges
skolor ska upp i topp igen. Det är
därför vi Liberaler satsar mer på
skolan än något annat parti.
Vi vill bland annat ha fler lektions
timmar för alla, extra mycket tid
för nyanlända elever, mobilfria
klassrum och högre lärarlöner.

I skolan ska varenda unge få veta att allt är möjligt. Men idag lämnar var
sjätte elev grundskolan utan tillräckliga kunskaper för att kunna börja
gymnasiet. Klassrummen är ofta bråkiga och stökiga. Det saknas lärare.
De som behöver lugn och ro kan inte koncentrera sig, och de som skulle
kunna komma längre får för lite utmaningar. Så kan vi inte ha det.
Rösta för en skola med liberalt innehåll:
TRE EXEMPEL

Mer tid och riktiga kunskaper. Det finns ingen genväg till
kunskap: det behövs tid och skickliga pedagoger. Vi vill ha mer
lärarledd undervisning och fler lektionstimmar. Skolan ska vara
tio år för alla, och den som behöver mer tid ska få det.
Skolan ska visa att allt
är möjligt. I klassrummet
kan nya dörrar öppnas för
barn som aldrig får veta hemma att
man kan läsa tidningen eller öppna
en bok. I skolan ska varje elev få
veta att man kan välja sin egen väg.
Och för den som drabbas av
hederskultur ska skolan vara en oas
av frihet.

GÅ MED I LIBERALERNA om du håller med om att allt börjar med en bra skola. Swisha 50 kr till 123
148 12 41. Skriv ”ny” i meddelanderutan följt av ditt personnummer och din mejladress.
Du kan också bli medlem via liberalerna.se/bli-medlem

Lugn och ro i alla klassrum. Med mindre stök i klassrummen,
kommer både elever och lärare att må bättre. Tidigt stöd,
fler speciallärare och små undervisningsgrupper för dem som
behöver. Och alla klassrum ska vara mobilfria.
Heja lärarna. Läraryrket är världens viktigaste – upp med löner
och status, och förbättra arbetsvillkoren. Fler karriärtjänster
och möjligheter att utvecklas. Bättre lärarutbildning med mer
pedagogik, ledarskap och praktik.

VARNING! Liberalt innehåll. Kan verka irriterande för dig
som inte tror på tydliga mål, studiero och fokus på kunskap.
Katederundervisning med skickliga lärare kan förbättra skolresultaten.
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