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Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd
Vi har i budgetarbetet under året arbetat för att utöka de ekonomiska resurserna till de
elever som har allra svårast att klara av sin skolgång. Inför beslut på nästkommande
sammanträde i barn- och utbildningsnämnden är vi i den politiska samverkan överens om att
inför 2023 tilldela ytterligare medel i riktat stöd till de elever i våra grundskolor som är i
behov av särskilt stöd.
Rätt resurser till rätt kompetens för bästa resultat
Kommunfullmäktige beslutade i juni om en utökad budget till barn- och utbildningsnämnden
under kommande år. Vi i den ledande majoriteten kommer att tillföra den största
ekonomiska andelen av tillskottet, 1,4 miljoner, till stöd för de elever i våra skolor som
behöver särskild hjälp för att klara av sin skolgång med godkänd måluppfyllelse. Vi kommer
även ge förvaltningen i uppdrag att utifrån de resurser som behövs, presentera en strategi
för hur den utökade budgeten ska användas för att hjälpa eleverna på bästa sätt. Vi är också
beredda att fortsätta förstärka stödet i kommande budgetbeslut utifrån de behov som
identifierats ute i skolorna.
Tillsammans vill vi tillse att skolan har de resurser och den kompetens som krävs för att varje
barn ska få den hjälp som behövs för att lyckas och nå sina mål. Med den utökade
budgetprioriteringen möjliggör vi för de barn som behöver att från tidig ålder få mer stöd av
specialpedagoger och speciallärare. Det är en viktig del i arbetet med att hjälpa eleverna att
klara av grundskolan med betyg som räcker för att vara behörig till gymnasiet, vilket också är
ett av de fokusområden som nämnden har i sin plan för verksamheten.
Verksamhetsförstärkningar
Vi är glada för att vi i tilläggsbudgeten inför 2023 om totalt 4,9 miljoner framförallt kan
prioritera elever i behov av särskilt stöd men i det här beslutet avsätter vi även medel till vår
gymnasieskola Aleholm, Teknikcollege, digitala verktyg i skolan och en ny förskoleavdelning i
Stockaryd.
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