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Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och
Liberalerna står bakom alternativ 2. Vi fyra partier bryr
oss, på riktigt, om hur Hammarö kan bli den bästa
kommunen att bo och leva i, för dig och din familj.
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Vad är skillnaden på förslagen? De ser ju så lika ut.
- Skillnaden är en eller två högstadieskolor. Alternativ 1 vill samla alla elever i en
högstadieskola på Hammarö utbildningscenter. Alternativ 2 vill ha kvar två
högstadieskolor. Hammarö har idag en erkänt bra skola. Det finns inga utredningar som
visar att högstadiet skulle bli bättre av att slås ihop till en stor enhet. Då ser vi heller
ingen anledning att göra det experimentet med barnen.
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Vad kostar de olika förslagen?
- Bygg- och driftskostnader är bara en liten del av den totala kalkylen, skillnaderna
mellan alternativen är små. Den verkliga kostnaden ligger i vilken utsträckning våra
barn och ungdomar lyckas med studierna och växer upp till trygga människor.
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Hur vill ni uppnå en likvärdig skola?
- Varje elev har rätt att få det stöd den behöver för att nå kunskapsmålen. Det är
innebörden i begreppet likvärdig skola. Att placera alla högstadieelever under samma
tak ger bara likvärdighet på pappret. Vi tror att framgångsfaktorer i skolan är studiero i
klassrummet, kompetenta lärare, fysisk aktivitet under varje skoldag och nolltolerans
mot mobbning och kränkande behandling
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