
 

 
 

For Rødt Froland er en skole for alle viktig! En skole som åpner for muligheter, ikke lukker 
dører. 
I kommunen skal alle ha rett på gode opplæringsforhold hvor barn og unge skal trives på 
skolen! 
Det er viktig at vi gir barna mulighet til opplæring nær seg, derfor er bevaringen av Mykland 
skole viktig.  
Rødt ønsker en religionsnøytral kommunal skole med rom for et mangfold av pedagogiske 
retninger. Vi er også opptatt av at alle skal ha rett på lik opplæring uavhengig av økonomi. Vi 
vil ikke risikere A og B elever noe som kan skje i privat skoledrift.  
Vi vil ha leksefri skole, slik man har gode erfaringer med ved flere skoler allerede. Leksefri 
skole vil utjevne forskjeller, siden foreldrene får mindre å si for hvor mye man lærer. I tillegg 
vil familiene få mindre stress i hverdagen, og lærerne kan bruke tid på undervisning framfor å 
kontrollere lekser. 
 

Mykland skole: Rødt Froland vil bevare den lille skolen. Kommunestyret har flere ganger tatt 

opp saken om Mykland skole skal legges ned eller ikke. Og usikkerheten er større nå enn 

tidligere. Rødt Froland vil ikke at den lille skolen skal legges ned. Det er viktig at 

kommunestyret vedtar at kommunen skal øremerke penger som skal gå til den lille skolen, slik 

at den skal skjermes for andre uforutsette utgifter. Vi skal ikke gamble med barnas oppvekst.  

Grunnlag for å bevare skolen, kort oppsummert: 

• Mykland skole er en av kjernene til området 

rundt, det er en av de eneste samlepunktene til 

bygda, og er blant de få gjenværende tilbudene 

som holder liv i det lille lokalsamfunnet.  

• Skolen er viktig for barna som går der. Uten 

Mykland Skole vil barn nede i 6 års alderen 

miste ca.2 timer av dagen sin på å reise med 

buss til og fra skolen. Noe som ikke er bra for 

små barn som skal vende seg til en ny hverdag. 

SFO: I dag er det lommeboka som avgjør om barn kan gå på aktivitetsskole eller ikke. Det gjør 
at barn som kommer fra ressurssvake familier kan falle bakpå hvis aktivitetsskolen legges for 
tett opp til den vanlige skolen. Det er en utvikling vi ønsker å motvirke. 

Rødt jobber for at aktivitetsskolen skal være et gratis tilbud til 1. - 4. klassinger. Det skal gi 
barna mulighet for lek, utfoldelse og ro. Det skal være et fritidstilbud, ikke en forlengelse av 
skoledagen. 

 

 

 



 

 
 

 

Friskole: I 2020 har diskusjonen om en kristen friskole i Froland blitt tatt opp. Rødt Froland vil 

ikke støtte et slikt tiltak. Kommunen sliter økonomisk, å gamble med kommunens økonomi er 

noe vi ikke kan risikere. Vi vil ikke at kommunen skal ha A og B skoler, hvor dem med best 

økonomi skal slippe til på områder der dem med lavere økonomi ikke slipper til. Kommunen 

skal heller levere et godt tilbud som gir alle retten på god opplæring uavhengig av familiens 

økonomiske situasjon.  

Grunnlag for å ikke starte friskole kort oppsummert: 

• Friskolen vil koste kommunen enorme summer med penger, og med en svak økonomi 

kan vi ikke ta en slik risiko. Vi kan ikke begynne å kutte lærere for 1-2 barn i hver klasse 

bytter over til friskolen. Da vil vi kun oppleve at vi må kutte fra flere sektorer i 

kommunen for å få råd til å finansiere den offentlige skolen.  

• Vi vil ha en religionsnøytral skole, hvor man ikke skal trenge å føle seg tilknyttet en 

spesiell religion for å høre seg hjemme.  

• Vi vil unngå A og B skoler. Vi vil ikke at barn og unge skal føle på klasseskillet allerede 

fra de er små. Alle bør ha retten til like muligheter fra starten, og klasseforskjellene 

bør ikke starte allerede fra de er i 6 års alderen. Vi vil at alle barn og unge skal ha 

retten på en lik start uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. 

Lekser: Lekser er en utdatert læremetode, som setter krav til at foreldrene må fungere som 

lærere. Undervisning skal foregå på skolen, og ikke i hjemmene. I dag må mange foreldre 

steppe inn som lærere når barna jobber hjemme. Dette stiller krav til at foreldrene må ha 

kompetanse innenfor fagområdene som ikke alle har. Vi vil at barna skal ha muligheten til å 

nyte fritiden hjemme når de setter foten inn døra, ikke å fortsette skolehverdagen. Vi vil ikke 

forlenge skolehverdagen, men bevare tiden som allerede er.  

Grunnlag for å ikke ha lekser i skolen: 

• Vi vil at barna skal kunne nyte fritiden sin når de kommer hjem. Mange sitter flere 

timer med lekser når de kommer hjem, og får ikke tilbragt like mye tid med familien 

som de trenger. Vi vil at undervisning skal foregå på skolen, ikke hjemme.  

• Tiden man bruker på å gå gjennom lekser kan heller brukes til å gå gjennom nytt 

fagstoff, eller jobbe mer grundig med temaene man jobber med. 



 

 
 

 

I en kommune hvor folketallet stiger, er det også viktig å sikre 
at innbyggerne har muligheten til å fullføre utdanningen sin 
lokalt. Rødt Froland ønsker derfor å øke antall lærlingplasser i 
den kommunale sektoren. Kommunen kan også sette krav til 
bedriftene som leverer ressurser til kommunen at de skal ta 
imot lærlinger (hvis de har kapasitet).  
Yrkesfag er også en økende trend blant søkere på videregående 
opplæring, derfor er det viktig at også kommunen sørger for at 
flest mulig har en arbeidsplass å gå til. 

I løpet av stortingsvalget 2019 brukte alle partiene «nei til eiendomsskatt» som valgflesk. Men 

så fort nøklene til kommunestyresalen kom i hendene til kommunestyret ble det vedtatt at 

kommunen måtte innføre eiendomsskatt. Dette 

burde kommunestyret fra tidligere vite klart at 

ville skje, ettersom at kommuneøkonomien har 

kjørt på «nød modus» i noen år.  

Rødt Froland vil at kommunepolitikken skal være 

ærlig, og vi vil si det som det er at 

eiendomsskatten har kommet for å bli. Slik 

kommuneinntektene ser ut vil det ikke være noen 

annen måte å komme unna det.  

Rødt Froland vil at eiendomsskatten skal ha et 

såpass stort bunnfradrag at dem med vanlig 

inntekt slipper unna. Vi vil ikke risikere at familier 

må velge bort barnas interesser for eksempel fordi 

de må betale eiendomsskatt. Politikerne påstår at «de fleste ikke vil kunne kjenne på 

eiendomsskatten» men dette er feil. Froland kommune har en ekstremt høy andel uføre, 

personer på AAP, arbeidsledige og personer med generell lav inntekt, og for mange har de 

kronene ekstremt mye å si på økonomien. 

 

Rødt Froland vil forbedre integreringstiltakene i kommunen. I dag er det mange som sliter 

med å få hjelpen de trenger. Noen blir til og med nektet hjelpen de trenger. Dette er ekstremt 

dårlig.  Har kommunen tatt imot flyktninger har kommunen plikt til å inkludere de i 

samfunnet.  

Vi vil at: 

• Kommunen skal sikre at dem som kommer får norskopplæring. 

• Nav skal være med å sørge for at innvandrere blir hjulpet i arbeid. 



 

 
 

Folkehelse og trygghet er noe av det viktigste kommunen kan bidra med. Dette gjelder ikke 

bare fysisk helse. Rødt Froland vil at alle skal ha retten på de lovpålagte tjenestene man 

trenger. 

 Vi vil ha en synlig helsykepleier i skolen, og en allmennlege som er tilgjengelig for alle.  

Kommunen har også et spesielt ansvar for våre eldre. Vi må sørge for at eldre ikke ender opp i 

ensomhet eller andre plager. Rødt Froland vil at eldre skal ha retten på aktivitet som et tillegg 

til den vanlige dagen. Det skal bli godt å bli gammel i Froland! 

Rødt mener det ikke skal bygges ut nye vindkraftparker på land i Norge. I stedet for å bygge 

vindkraftparker på land må eksisterende vannkraftverk oppgraderes. Rødt støtter 

lokalbefolkninga som mange steder nå sier stopp til 

vindkraftanlegg som vil være skadelig for sårbar 

natur, trua dyre- og fuglearter. Vi kan ikke akseptere 

slike inngrep i naturen, som ikke bare vil skape 

problemer for dyreliv, skog og mark, men også de 

lokale beboerne som blir preget av dette 

inngripende tiltaket. Konsekvensene av en slik 

utbygging er ikke bare enorme, men også vel kjente.  

Kommuneøkonomien vet de aller fleste i Froland at 
er anstrengt. De lokale politikerne som støtter 
utbyggingen og raseringen, vil bruke de økonomiske 
fordelene som argument for hvorfor "vindkraften 
kan være et positivt tilskudd" noe Rødt Froland ikke 
støtter.  
 

Kommunen må gå i front for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår og innflytelse for 
kommuneansatte. 

De folkevalgte har en kollektiv arbeidsgiverrolle for ansatte i norske kommuner. Dette er en 
rolle de folkevalgte bør ta på alvor. De ansatte er avgjørende for å sikre tilbudene som vedtas 
av kommunestyrene, og må sikres gode lønns- og arbeidsvilkår samt innflytelse på 
arbeidsplassen. 

Froland kommune har mange flotte småbruk som dessverre står stille. Vi vil ikke at disse 
familiegårdene bare skal falle sammen og ikke bli brukt. Vi i Rødt Froland vil ha en aktiv 
boplikt som plikter eiere av gårdsbruk å bo på gårdene.  

 



 

 
 

Rødt mener at også butikkmedarbeidere har rett til fritid. Derfor er vi mot søndagsåpne 
butikker. 
Søndagsåpne butikker vil bety at flere må jobbe når andre har helg. Rødt vil ta vare på 
fridagen. Med flere søndagsåpne butikker får butikkansatte mindre felles fritid med venner og 
familie. Søndagen blir bare enda en dag å stresse rundt i butikker på. Flere søndagsåpne 
butikker åpner dessuten for press om at flere skal jobbe søndag i andre sektorer også. 

Matvare situasjonen preger i dag hele verden. Og kommunene i Norge har et enormt stort an-
svar når det kommer til matproduksjon. Korona situasjonen har vist oss klart at vi må jobbe for 
å styrke selvforsyningen av mat. Vi må jobbe for å styrke matproduksjonen og styrke de lokale forhol-
dene som tilrettelegger for matproduksjon, ikke svekke den.  
 

Vi vil at: 
Kommunen skal ikke godta nedbygging/omdisponering av dyrka jord til andre formål. 
 

Kampen mot klimaet står på høygir, og det er nå det må gjøres noe. Om noen år er det for 
sent å snu, og alle kommunene har en viktig oppgave i kampen mot de enorme endringene vi 
er på vei til å møte. Froland er en liten kommune, men vi har mer makt i klimakampen enn 
man skulle tro.  
 
Vi vil at: 
Froland kommune må jobbe med å føre et klimaregnskap som sikrer og sørger for at kommu-
nen blir klimanøytral i løpet av neste valgperiode.  

I sammenheng med at klimaet endrer seg, er det viktig at vi blir flinkere til å jobbe mot de fa-
tale konsekvensene vi er i ferd med å møte.  
 
Våre forslag: 

• Rødt Froland vil at kommunen skal ha et godt kollektivtilbud som sikrer at flere kan 
velge bort bilen til fordel for buss og andre kollektive tjenester. Vi må sikre at ikke bus-
sene bare går på dagtid, men også sikrer at det går busser på kvelden. 

 

• Det må også starte et prosjekt raskt som starter utbygging av sammenhengende syk-
kelvei fra Osedalen til Libru.  
 



 

 
 

For å skape en god fremtid for frolendinger, er det viktig at vi skaper trygge omgivelser å 
vokse opp i, trygge omgivelser å skape familier i og trygge omgivelser å bli gammel i. Vi vil 
jobbe for at Froland kommune blir en plass for alle, uavhengig av etnisitet, bakgrunn, sykdom 
eller størrelsen på lommeboka. Alle fortjener en god fremtid, og ingen fortjener å bli behand-
let dårlig. Froland kommune må stå som et godt eksempel for andre kommuner, uten ra-
sisme, nulltoleranse mot mobbing og en kommune som setter klimaet i front. Sammen kan vi 
vise at fellesskap fungerer.  

 
 
 


