
En IB-skola för regional tillväxt 
Växjö växer och människor från både när och fjärran flyttar hit för att arbeta på regionens många företag, studera 
eller undervisa på Linneuniversitetet. I tider av snabba omvärldsförändringar och stora samhällsutmaningar är 
dessa tillväxtkrafter mycket positiva, men måste också vårdas. 

Bakgrund: 

Näringslivet och universitetet är i behov av att kunna locka till sig spetskompetens från världens alla 
hörn. För att lyckas attrahera spetskompetens och deras eventuella familjer, är det viktigt att livet vid 
sidan av arbetet fungerar. En viktig del i detta är att barnen har möjlighet till en bra skola och att 
livspusslet kan falla på plats. Vi behöver därför vårda förutsättningarna och företagsklimatet vårdas 
väl. En god tillväxt kommer inte av sig själv, utan i grund och botten från våra regionala företag. Vår 
region har ett lärosäte i form av Linnéuniversitet och flertalet internationella och multiinternationella 
företag, däribland IKEA. Stora som små regionala företag vars rekryteringar görs från både när och 
fjärran.  

Det ställer även höga krav på fungerande samhällsfunktioner som bra boende, goda 
pendlingsmöjligheter, rikt nöjes- och kulturliv, men framförallt det mest centrala för vardagen, 
familjelivet. Skolan är därför en avgörande faktor för att företag ska kunna locka till sig nya 
medarbetare och specialistkompetenser. En särskild satsning på IB är därför avgörande för tillgodose 
behovet och för att vårt regionala näringsliv ska få bättre möjlighet att fortsätta växa. IB 
(International Baccalaureate) möjliggör att barn och elever tryggt kan byta skola och flytta till ett 
annat land och ändå garanteras kvalité på utbildning och bedömning på ett säkert sätt.  

Genom att ha en välutvecklad IB-skola för alla åldrar i kommunen skapar vi bättre förutsättningar för 
integration, ökad valfrihet för barn samtidigt som vi stimulerar det regionala näringslivets utveckling 
och bidrar till bättre kompetensförsörjning. 

Vi vill med bakgrund av detta föreslå: 

Att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram underlag för start av 
en ny grundskola med IB-standard. 

Att starta en ny grundskola med IB-standard, med en engelskspråkig profil och samma 
kursplan som övriga IB-skolor i Växjö kommun. 
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