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Skolor och utbildning.

Sverige har världens dyraste utbildningssystem men inte det bästa. Fria skolor och
skolreformer kan vara bättre och kosta mindre. Full konkurrens om eleverna leder till att
dåliga lärare och dåliga skolor försvinner. Framstegspartiet vill att elever och föräldrar delta
aktivt i skolarbetets uppläggning. Skolchefen (rektorn) ska ha fullt ansvar för verksamheten
och ansvara inför en styrelse och staten.
Låt skolungdomar lära sig mer så att de klarar sig bättre i livet. Betyg är en självklarhet och
det ska vara betyg som visar eleven hur mycket han eller hon vet och kan. Eleverna ska kunna
skilja på rätt och fel därför ska det ges betyg även i ordning och uppförande.
Erbjud förskola från 5 års ålder och avlasta daghemmen, i förskolan kombineras lek och
lärande - som i Frankrike, ett fem till sexårigt barn av i dag är betydligt mognare i förhållande
till tidigare generationer.
Studerande måste ha fritt tillträde till akademisk utbildning för alla som uppfyller kraven.
Satsa dubbelt på högskoleutbildning och forskning, särskilt på naturvetenskap och teknik.
Utbildningar som ger tillväxt och välstånd skall prioriteras. All universitetsutbildning skall
vila på vetenskaplig grund - det gör den inte idag. Satsa kraftfullt på kvalitet och
kvalitetskontroll - det behövs efter många års utslätning, kunskapsförakt och slätstrukenhet
genom de etablerade politiska partierna ovilja att ställa krav på elever och utbildningslinjer.
Förbättra forskarnas villkor så att inte de bästa flyttar utomlands. Satsa på forskarbyar och
teknikparker.
Studiemiljön i skolan skall vara lika viktig som en bra arbetsmiljö. Förbättringar av miljön
måste fortgå i ökat tempo.
Skolan bör ha nära relationer med näringslivet för att gymnasieelever lättare skall kunna välja
yrkesinriktning och bedriva studier och praktik som ger möjlighet att komma ut i arbetslivet.
Slopa hemspråksundervisningen. Satsa i stället på stödundervisning i svenska. Förstår den
enskilde inte svenska språket hamnar individen utanför samhället.
De regler som regeringen genom skolverket har utformat ska efterlevas av alla elever oavsett
religion eller ursprung.
Det ska vara möjligt att låta barn påbörja ordinarie skolutbildning, grundskola före 7 års ålder
i undantagsfall. Skolavslutning skall få äga rum i kyrkor. Skolan skall vårda och värna om
svenska traditioner.
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Framstegspartiet vill alltid sätta kunskapen i centrum gällande den svenska utbildningen, den
enskilda elevens kunnande och möjligheter skall alltid tillvaratas utefter dennes förmåga. Det
offentliga skall alltid ansvara för att svenska utbildningar är bland de bästa i världen, vi skall
inte sträva efter att vara bäst i klassen men vi skall vara bland de bästa. Utbildningen genom
skolgången ända upp till högskolenivå skall vara säkrad genom samhället oavsett
socioekonomisk härkomst. Den skall även vara finansierad av samhället. Framstegspartiet ser
inga hinder till privata aktörer, men vill att transparensen skall vara likställ den som råder
inom offentligt driven skola, allt för att kunna fånga upp missgynnande olikheter som
exempelvis felaktiga betygssättningar, mobbning etcetera. Privata och offentliga
utbildningsutövare skall ges möjlighet till gemensamma upphandlingar och samarbeten.
Det skall ändå påpekas att utbildningsansvaret alltid primärt åligger föräldraansvaret.
Framstegspartiet tar klart avstånd från den samhällsutveckling, där föräldrar tror att skolan är
de instans som ansvarar för uppfostran av barn. Kunskap och utbildning skall vara en
måttstock för det rådande utbildningssystemet. Framstegspartiet anser att kvaliteten inom
skolan skall höjas, vi anser att det bör läggas större vikt på grundämnena i skolan, och att den
ömsesidiga respekten mellan lärare och elev skall återställas.
Framstegspartiets inställning till niqab, burka och andra kvinnoförtryckande klädesplagg är
solklar och därför vill vi inte att dessa plagg används i skolan. En annan orsak är att de
möjliggör en uppenbar risk för fusk.
Framstegspartiet önskar att det offentliga med större kraft trycker på för att elever uppnår
högre utbildningsnivåer. Socioekonomiska faktorer får aldrig vara en faktor för att en elev
skall kunna realisera sina ambitioner att uppnå utbildning. Men det är av samma orsak som
Framstegspartiet påtalar vikten av att studenten/eleven själv tar ansvar för den utbildning som
han/hon behöver tillgodogöra sig för sin möjlighet på arbetsmarknaden. Framstegspartiet vill
ställa större krav på att individen själv tar sitt ansvar och fullföljer sina åtagande genom sitt
eget utbildningsval, detta skall gälla både genomförandet och användningssättet av
studiemedel.
Vi vill även att Sverige tar ett större ansvar för forskningen. Det skall i synnerhet gälla
forskning där vi redan ligger i framkant och där vi kan hävda oss i den globala konkurrensen.
Men vi skall även satsa på all annan forskning där vi anser det finns utvecklingsmöjligheter
och humana vinster att uppnå. Framstegspartiet anser att forskningsanslagen skall öka för att
de innovativa segmenten skall kunna gynna all kringverksamhet positivt.
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