Gymnasieskolan och vuxenutbildning
I gymnasieskolan ska elever förberedas för akademiska studier och arbetslivet. Det är
viktigt att gymnasieskolan erbjuder ungdomar möjligheter att skaffa sig de verktyg som
behövs för att komma in på arbetsmarknaden. Bland dessa verktyg ingår det nätverk som
behövs för att skaffa sig sitt första jobb och kunskap om entreprenörskap.
För att attrahera duktiga lärare så måste lärarlönerna i Malmö konkurrera med
kranskommunerna. Gymnasielärare i Malmö måste ständigt kunna utveckla sin
kompetens genom fortbildning.
För många elever från socioekonomiskt utsatta områden så kommer akademiska studier
och universitetskulturen som en chock. För att se till att alla ungdomar känner sig
bekväma med akademiska studier så behövs det mer kontinuitet mellan gymnasieskolan
och den eftergymnasiala utbildningen.
Sverigedemokraterna vill ha fler gymnasieprogram som riktar sig mot bristyrken. För de
ungdomar som inte är intresserade av högskoleutbildning så ska det fortfarande vara
möjligt att välja ett gymnasieprogram som leder till arbete.
Vuxenutbildning ska vara tillgänglig i Malmö så de som har haft det tufft i unga år inte
hamnar i permanent utanförskap utan får en andra chans i livet.
Sverigedemokraterna förslag:
•

Högre lärarlöner i Malmös gymnasieskolor.

•

Utreda hur gymnasieskolor kan närma sig näringslivet i syfte att förbereda eleverna för
arbetslivet.

•

Satsning på fortbildning för Malmös gymnasielärare för att höja resultaten bland eleverna.

•

Skapa en plattform för samarbete mellan gymnasieskolor och Malmö högskola i syfte att
skapa mer kontinuitet och samverkan mellan gymnasieskolan och eftergymnasial
utbildning.

•

Utreda hur ungdomar kan få större möjligheter att komma i kontakt med mentorer från
bland annat näringslivet för att få inspiration, motivation och nätverk.

•

Gymnasieprogram som riktar sig mot bristyrken ska marknadsföras.

•

Malmö stad ska erbjuda fler praktiska, tvååriga program.

•

Etablera en samverkan med polis för att verka för en utökad närvaro och information i
Malmö stads gymnasieskolor.

•

Utöka antalet komvuxplatser i Malmö med inriktning på omskolning och validering.

•

Pedagogisk Inspiration ska ägna sig mer åt praktiknära forskning på lokal nivå i
samarbete med Malmö Högskola, för att stärka skolans vetenskapliga bas.

•

Kvalitetssäkra och skapa likvärdighet i kommunens läxhjälpsverksamhet. Var barnet bor
ska inte avgöra om barnet får läxhjälp av god kvalitet.

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska årligen genomföra en föräldraenkät som
ska identifiera föräldrarnas behov och intressen i samband med skolan.

•

Malmö stad ska upprätta en digital plattform för föräldrar som vill engagera sig i skolan.

