En god oppvekst
Barnehage
En god barndom varer hele livet. Gjennom sterke fellesarenaer danner barna viktige
forutsetninger for å lykkes videre. Barnehagen skal sikre barna trygghet og omsorg og er i tillegg et
viktig skritt på veien til kunnskap og læring. Barnehagen er også en viktig arena for å sikre en god
integrering og utvikling. Det er derfor viktig å sikre at alle har mulighet til å gå i barnehage. I dag har
Norge tilnærmet full barnehagedekning. Dette ville ikke blitt realisert uten det private supplementet
til det offentlige. Private barnehager er fremdeles både viktig og nødvendig for å sikre den samme
dekningsgraden vi har i dag. Likevel er det viktig å vedkjenne at det er utfordringer med dagens
regelverk som gir kommunene få muligheter til å stille krav til innhold og kvalitet.
I dag eies rundt 54 prosent av norske barnehager av private aktører som finansieres av offentlige
tilskudd og foreldrebetaling. I løpet av de siste tolv årene har det begynt 46 000 flere barn i
kommersielle barnehager, mens det har minket i både ideelle og kommunale.
Arbeiderpartiet i Bergen vil:
•

At kommunen bør kunne stille strengere krav til hva tilskudd til barnehager skal brukes til.

•

Arbeide for flere offentlige barnehager

•

Fortsette å arbeide for full barnehagedekning

•

Innføre heldigitale opptaksløsninger

•

Jobbe for at barnehager og SFO blir gratis.

Grunnskole og videregående skole
En god offentlig fellesskole og lik rett til utdanning er grunnleggende for å sikre like muligheter for
alle. Felles læringsarenaer bidrar også til at vi som samfunn kan lykkes med likestilling, integrering og
sosial utjevning. Å sikre alle tilgang til kunnskap og kompetanse er ikke bare et gode for den enkelte,
det er avgjørende for hvor godt Norge vil lykkes med å skape nye næringer, trygg velferd og å utvikle
offentlig og privat sektor.
I fellesskolen skal alle elever gis opplæring innenfor et inkluderende felleskap uavhengig
forutsetninger og bakgrunn. Et læringsmiljø hvor vi sikrer tilpasset opplæring til den enkelte er
avgjørende for den enkeltes utvikling og den individuelle egenarten som gjør samfunnet rikt og
mangfoldig.
Gjennom undervisning i klasser eller basisgrupper ivaretas elevenes behov for sosial tilhørighet som
er avgjørende for et godt læringsmiljø for enhver elev. Tilpasset opplæring bør derfor skje innenfor
den ordinære opplæringen. For at tilpasset opplæring for alle elever skal kunne realiseres fordrer det
at vi legger til rette for ulike innsats mot den enkelte elev. Slik oppnår vi større grad av likhet i evnen
til å delta i felleskapet.

Arbeiderpartiet i Bergen vil:

•

At kommunene må sikre veiledning til lærere og skoler slik at de får bistand i praktisk
gjennomføring av prinsippet om tilpasset opplæring for alle elevgrupper.

•

Gjennomgå tildelingsmodellen til bergensskolene

•

Ha særlig fokus på tidlig innsats og forebygging hos mennesker med autisme, bl.a ved bedre
samordning av tjenester og kompetanse mellom ulike byrådsavdelinger, og bedre
samordning med spesialisthelsetjenesten.

Dagens samfunn preges av stor åpenhet og stadig større toleranse for mangfold av legninger. Denne
utviklingen er et gode. Seksualitet og seksuell legning temaer som bør være preget av frihet, respekt
og åpenhet. Seksualitet og seksuell legning er for mange unge et vanskelig tema. Arbeiderpartiet i
Bergen mener det er viktig at fellesskapet fremmer gode verdier og forståelse knyttet til seksualitet.
Arbeiderpartiet i Bergen vil:

•

Styrke seksualundervisningen i skolen

•

Sette fokus på samtykke, grensesetting, legninger, seksualitet og respekt for egen
kropp i seksualundervisningen i skolen

Vi vil ha Norges beste videregående skole. Hvis du er ungdom på Vestlandet så skal et hav av
muligheter ligge åpne for deg når du begynner på videregående. For Arbeiderpartiet er det viktig at vi
har en skole hvor alle elever får mulighet til å bygge sin fremtid basert på egne evner og interesser. Vi
vil derfor ha like attraktive tilbud innen yrkesfag som studiespesialiserende fag. Det er også viktig at
alle elever får et tilpasset tilbud og muligheter etter deres evner.
For å oppnå dette må ha en skole hvor elevene trives og har det bra. Trivsel og motivasjon i skolen er
avgjørende for å forhindre frafall. Dyktige lærere og forholdet mellom lærer og elev er avgjørende for
elevenes utvikling. Arbeiderparti vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen, for å gi lærerne mer tid til hver
elev. Skolehelsetjenesten må styrkes, og vi må ha konkrete tiltak for å løse mobbesaker og ensomhet
i skolen.
Strukturen i skolen må være slik at den gir best mulig tilbud til elevene.
Arbeiderpartiet i Bergen vil:

•

I samarbeid med universitet- og høgskolesektoren opprette flere Y-veier.

•

Utrede og iverksette støtteordninger og tiltak for å få flere til å velge læreplasser
lengre borte fra hjemmet.

•

Etablere og investere i felles utstyrsparker sammen med næringslivet for
yrkesfaglinjene. Disse parkene kan også fungere som gründerparker for nye bedrifter.

•

Utrede og iverksette tiltak for å bedre kjønnsfordelingen i yrkesfag.

•

Ha en nullvisjon for frafall i videregående skole.

•

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune skal jobbe for å få til et samarbeid
med Makerspace innen skolefeltet, fortrinnsvis på hjul.

Integrering
Skolen er en viktig felles arena for formidling og opplæring i gjensidig respekt og toleranse mellom
grupper med ulike levesett. Gjennom å fremme gjensidig respekt og toleranse forebygger vi
fordommer, krenkelse og rasisme.
Kunnskapsdepartementet levert i fjor et forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller
delvis dekker ansiktet. Dette følges opp i regjeringsplattformen - Jeløya-plattformen hvor regjeringen
slår fast at det ikke skal tillates brukt i barnehage eller undervisningsinstitusjoner.
Arbeiderpartiet i Bergen kan per i dag ikke se at det er behov for et nasjonalt forbud mot bruk av
ansiktsdekkende plagg. En vesentlig begrunnelse for dette er at det per i dag er ytterst få brukere av
slike plagg i Norge, og at dette derfor ikke nå utgjør en utfordring som rettferdiggjør et nasjonalt
forbud.
Arbeiderpartiet i Bergen støtte ikke et nasjonalt forbud rettet mot bruk i barnehager, skoler og
utdanningsinstitusjoner, men vil imidlertid være svært tydelig på at bruk av ansiktsdekkende plagg
ikke er ønskelig i barnehager eller skoler. God dialog og samarbeid på den enkelte skole har visst seg
å ha god effekt og er langt mindre stigmatiserende enn et generelt forbud.
Arbeiderpartiet i Bergen viser til at en allerede i dag har anledning til å nedlegge et lokalt forbud mot
bruk av ansiktsdekkende plagg.
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