Skola och omsorg

Mål
God service i alla kommundelar.
den goda servicen är känd även
utanför kommunens gränser.
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Bakgrund
I begreppet god service genom livets alla skeden
inbegrips barnomsorg, bra skola, fritidssysselsättningar, rik kultur, god service till äldre med
hemvård, bra äldreboende med mera.

Nuläge
I centralorten Vänersborg bor ca 65 procent av
kommunens befolkning och i tätorten Vargön
cirka 13 procent av befolkningen. I centralorten
finns det största utbudet av kommunal service.
I varje kommundel finns service i form av
äldrevård, skolor och barnomsorg.
Vänersborg är något unik i det att våra "byskolor" är kvar.

Barn på upptäcksfärd i Naturförskolan.

Utbildning och barnomsorg
Inom detta begrepp ryms allt ifrån barnomsorg
till vuxenutbildning.
Utbildning och omsorg om våra barn och
ungdomar är nyckeln till vår vision om en växande kommun där våra medborgare lever ett
gott liv. Förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola, komvux, och högskola är
verksamheter som ryms inom begreppet
omsorg och utbildning.
Skollagen anger att plats inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall erbjudas så
nära barnets eget hem som möjligt med beaktande av vad som krävs för att effektivt utnyttja
lokaler och andra resurser.
För grundskolans del anges att varje
kommun är skyldig att vid utformning av sin
grundskoleverksamhet beakta vad som för
eleverna är ändamålsenligt ur kommunikationssynpunkt.
Föräldrar ges möjlighet att välja skola för sitt
barn men vid fördelning av elever på olika skolor skall kommunen beakta vårdnadshavares
önskemål om skola så lång det är möjligt. Det
får dock inte ge kommunen betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
Närhetsprincipen har stort genomslag och
det är få föräldrar som väljer annan skola än
den som anvisas och det är i regel den närmaste.
Idag tar man större hänsyn till barnets hela
utveckling och förutsättning för lärande. Detta
kräver ökad samverkan mellan olika verksamheter, denna samverkan har band.annat lett till att
förskoleklasser och fritidshem flyttat in i skolan.
Nya styrdokument för skolan och nytt läraravtal har gjort att kraven på skollokaler förändrats. Skolbyggnaden får en helt annan roll i
framtiden eftersom man använder olika metodik i undervisningen. Lokalernas funktionsduglighet och ändamålsenlighet måste ses över.

De flesta skolor inom kommunen svarar idag
inte upp mot de nya krav som finns på förändrade arbetssätt och metoder. Detta kan medföra att trots att elevantalen minskar så kan kraven på ombyggnationer/nybyggnationer uppkomma.
Närhet till grönområden och naturmiljöer
blir också viktiga faktorer, då vikten av miljöperspektivet understryks i skolan uppdrag.
Lagen om allmän förskola gäller från och
med höstterminen då barnet fyller fyra år.

Studenter sjunger och tågar på gågatan.

Allmän förskola, 525 tim/år följer skolan
läsårstider och är avgiftsfri, gäller för barn som
är hemma eller hos dagbarnvårdare. Då det är
obligatoriskt för kommunerna att anordna allmän förskola, men frivilligt för barnen att delta
i så är denna verksamhet svårplanerad.
Det är ett fåtal barn som ansöker om allmän
förskola, eftersom de ofta också har ett barnomsorgsbehov och därför önskar heltidsplats.
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Föräldrar har också numera rätt att ha kvar
förskoleplats vid föräldraledighet och arbetslöshet. Tillsammans med lagen om allmän förskola
gör detta att allt fler barn finns inskrivna i den
kommunal förskoleverksamheten.
Vid planering av nya bostäder krävs en översyn av lokaler för skolor och förskolor i berörda
områden. Idag har några områden stor brist på
både förskole - och skollokaler.
Kommunen har en gymnasieskola, Birger
Sjöberggymnasiet, med 14 nationella program.
Vid skolan studerar läsåret 2004/05 drygt 1 500
elever. Gymnasieskolan står inför en kraftig
elevökningen med kulmen omkring 2007/08 då
det beräknas finnas drygt 1 700 elever på gymnasiet.
Kulmen på elevökningen infaller samtidigt
med en ny gymnasiereform “Elva steg för
utveckling av gymnasieskolan” som träder i
kraft läsåret 2007/08.

Så når vi målen
Vid planering av nya bostadsområden skall det
ske så att stora toppar i elevantal undviks.
Skolmiljön skall tillgodose barnens behov av
grönområden och bra naturmiljöer.
Planera utifrån att skapa en trygg kommun
att bo och arbeta i för alla medborgare.

Elever från Birger Sjöberggymnasiet
bygger den nya bandyläktaren.
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