
Det lovade Centern i 
tt valmanifest innehål
ler många punkter som 
partierna vill förverk

liga under mandatperioden. 
HP har valt några av Cen

terns prioriteringar och bett 
Henrik Oretorp summera 
hur långt man har hunnit. 

• Små barngrupper i för
skolan med max 14 barn 
per grupp i åldrarna 1-3 
år, max 18 barn i åldrarna 
3-5 år. 

- V i är på rätt väg. Det se

naste underlaget från i våras 
visar att vi ska kunna kom
ma ned mot 16,5 barn per 
avdelning i genomsnitt i slu
tet av 2013. Då börjar vi när
ma oss det vi sade i valmani
festet. Genomsnittet mellan 
18 och 14 är j u 16. Vi har 
dessutom utrett var behoven 
finns och var vi ska bygga 
nya avdelningar kommande 
år. Vi har också börjat bygga 
för att möta behoven på fle
ra olika orter. 

a En skola i världsklass 
med moderna läromedel 
och en kraftfull IT-sats-
ning. 

-Just IT-satsningen har 
Centern jobbat mycket för. 
Att skapa lika förutsättning
ar för elever oberoende av 
var de bor och går i skolan. 
Motverka digitalt utanför-
skap genom mer teknik och 
moderna läromedel i skolan. 
Pengar finns avsatta i budge
ten för 2013 och framåt för 
detta. 

valet - och detta har partiet gjort 
Byggklara tomter för 

boende och företagande 
ska finnas i hela kommu
nen. 

- Många detaljplaneären
den är i gång. Alla orter 
i kommunen ska växa ge
nom bland annat Centrum
utvecklingsprojektet med 
fokus på två orter per år, just 
nu i Getinge och Oskarström. 
Det blir ett lyft för respektive 
ort och en nödvändighet för 
att locka nya invånare ti l l 
hela kommunen. Där jobbar 

många tillsammans: kom
munen, näringslivet och all
mänheten utifrån en gemen
sam idé om vad vi vill med 
våra orter. Ju fler som tar an
svar desto längre når vi och 
jag tror att alla våra orter 
kommer att öka rejält i fram
tiden. Halmstad växer och 
det inte är några långa av
stånd till centralorten. 

• Fysisk aktivitet på skol
schemat och entreprenör-
skap som ämne i skolan. 

-Över huvud taget vill vi 
ha en mer hälsosam skola 
och det finns nu pengar 
i barn- och ungdomsnämn
dens budget bland annat för 
att se till att barnen få mer 
aktiviteter på skoltid. Vi har 
också kunnat avsätta ökade 
anslag i budgeten til l våra 
föreningar och i höst kom
mer en utredning om hur 
idrotts- och fritidsanlägg
ningarna ska utvecklas för 
att föreningarna ska kunna 
växa. Många föreningar som 

vill växa kan inte det i dag 
eftersom det saknas tillräck
liga lokaler. 

Vad gäller entreprenör-
skap i skolan står det nu 
i Bun:s verksamhetsmål att 
"antal elever som deltar i en
treprenörsaktiviteter ska 
öka, antal pedagoger som 
deltar i fortbildning i teknik 
och entreprenörskap ska 
öka". Men det har inte varit 
någon prioriterad fråga för 
oss så här långt bland allt 
annat. 

m Barnomsorg och skolor 
samt service- och trygg-
hetsboende ska rinnas 
i hela kommunen. 

- Ny skola är på gång i Ste 
ninge och förslag på väg ut p 
samråd kring det. Vad gälle 
äldreboenden bygger HFA1 
trygghetsboenden i Äled, Os 
karström och förhoppnings 
vis snart också i Harplinge 
Ambitionen är att driva et 
projekt per år i tätorterna. 

Äsa Montan 


