Borlängeliberalen
December 2021

Monica Lundin (L),
skolkommunalråd
Borlänge kommun

God jul och
gott nytt valår!
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”Vi ska ha en skola i världsklass, med fokus på kunskap och
studiero, så att alla elever når sina mål och kan välja sin
framtid.” Det höga målet satte Liberalerna för Borlänges
förskolor och skolor i valet 2018. Och det är just det jag
jobbat hårt med att förverkliga under de tre år vi haft
ansvaret för skolfrågorna i Borlänge.
Vi har fått ris och ros för att vi siktat så högt, men vi är övertygade om att det är rätt väg att gå. Vi sätter skolan först,
för vi vet att en bra skolgång är bästa vaccinet mot utanförskap och en viktig del av våra barns fortsatta utveckling.
Vi vet också att alla hårt arbetande lärare och rektorer kan
vända utvecklingen i Borlänge, det har de redan visat.
Vi är på rätt väg
Under mandatperioden har Liberalerna tagit modiga och
ibland tuffa beslut för skolans räkning. Det är vad som krävs
för att skapa förändring. Det är med glädje vi kan konstatera att studieron, kvaliteten och resultatet i skolorna ökar.
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Det här säger
vi också JA till!
Liberalerna vill ha ett
möjligheternas Borlänge
som är tryggt, handlingskraftigt, utvecklande och
välfungerande för alla.

Fler behöriga till gymnasiet, förbättrade kunskapsresultat
och högre lärarbehörighet visar att vi är på rätt väg.”

Fler behöriga till gymnasiet, förbättrade kunskapsresultat
och högre lärarbehörighet två år i rad visar att vi är på rätt
väg. Vi har dessutom vänt fleråriga underskott till en ekonomi
i balans och fått ordning och reda i barn- och utbildningsnämndens ekonomi.
På väg mot en skola i världsklass - och mot ett valår
Vi tänker fortsätta på inslagen väg och ytterligare öka de
goda förutsättningarna, inte minst genom stora investeringar och förbättrad skolintegration. Vi kommer att ta de
beslut som behövs för att Borlänges barn och elever ska
gå en riktigt ljus framtid till mötes. Vi hoppas att det vi
redan gjort och det vi vill göra framåt ger oss fortsatt förtroende efter valet 2022. Vi sätter skolan först och säger JA
till en skola på väg mot världsklass!
Stilla din nyfikenhet
Vill du veta mer om vad vi i Liberalerna vill göra för förskolan
och skolan och hur vi tänker kring andra viktiga frågor som
rör Borlänge? Besök borlange.liberalerna.se eller hör av
dig till Monica Lundin via bloggen monicalundin.se
Till sist vill jag och mina partikollegor önska dig en riktigt
god jul och ett gott nytt år!
/Monica Lundin & Liberalerna i Borlänge

FÖLJ VÅRT ARBETE
borlange.liberalerna.se
facebook.com/liberalernaborlange
instagram.com/liberalernaborlange

BLI MEDLEM

Bli en av oss! Scanna
QR-koden eller gå in på
liberalerna.se/bli-medlem

Därför säger vi JA till:
En värdig och kvalitativ
omsorg för våra äldre
och människor med
funktionsvariation.
Framgångsrik integration
som bygger på balans
mellan det egna ansvaret
och goda möjligheter.
Trygghet vart vi än är - på
stan, i skogen, på jobbet,
i skolan och hemma.
Fördelaktiga villkor för
företag, så att fler vill
starta eget och etablera
sig här.

