Skolvalet
Alla ska kunna välja skola. Liberalerna vill att fler elever ska få möjlighet
att göra ett val av skola. För att lyckas med det behövs bättre
information till elever och föräldrar.

Det är värdefullt för alla elever och föräldrar att själva kunna välja skola. Det kan handla om allt ifrån att en
elev vill gå på en skola med en särskild profil, eller vill byta från en skola som hen inte trivs på. Liberalerna
vill att alla, oavsett tjocklek på plånboken, ska ha den möjligheten. Det ska vara enkelt att välja, därför vill
Liberalerna att det ska gå att önska mellan alla skolor på en gemensam plattform.

Familjer väljer bättre än byråkrater
Allt fler gör ett aktivt val av skola. Det finns dock familjer som inte själva väljer skola. Det kan bero på att
de föredrar den närmsta kommunala skolan som barnen får gå i, eller att de inte känner till att de både har
rätt och möjlighet att välja skola. Socialdemokraterna lösa det genom att minska valfriheten, Liberalerna vill
det motsatta. Vi vill underlätta för fler att välja skola genom att förenkla valet, exempelvis genom att låta
alla skolor samlas på en gemensam plattform. Det ska inte vara krångligt, tidskrävande eller svårt att välja
skola.
Vissa fristående skolor som har fler sökande än platser använder köprincipen för att organisera
antagningen. Flera partier vill förbjuda det, men Liberalerna vill att det ska få vara ett av flera sätt skolor får
använda för att fördela platser till intresserade elever. Det fungerar väl på hundratals skolor i Sverige, men
på någon enstaka är det så lång kö att många inte har en rimlig chans. Därför vill vi att kötiden ska vara
maximalt ett år. Om två elever har samma kötid, ska en andra urvalsmetod användas.
För Liberalerna handlar likvärdighet i skolan om att alla elever ska få lika goda möjligheter att nå sin fulla
potential, inte om att flytta runt elever baserat på deras hudfärg eller etnicitet. Vänstern tror att det blir
bättre om staten väljer åt individen, medan Liberalerna tror att samhället blir bättre när alla får frihet och
egenmakt.
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