
Säkerställa inkluderande och likvärdig 
utbildning av god kvalitet och främja livslångt 

lärande för alla.

Globala målen: världens plan för alla barn
Det här kan Du göra:

Besök något av kommunens bibliotek. 
Gå med i - eller starta - en studiecirkel. 
Skänk bort böcker som du har läst klart. 
Titta på en dokumentär.

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det
beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte
kunna skriva och läsa. Forskning visar att inkluderande
utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste
grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje
samhälle.

Utbildningssystem måste möta människors behov under hela
livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre
utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt
lärande. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en
värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss
att bidra till ett hållbart samhälle.*

Globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå
fyra fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och
rättvisa samt att lösa klimatkrisen.* År 2020 är starten på ett decennium av ökad ambitionsnivå och fler åtgärder, ett så kallat ”Decade
of Action”.

Hållbarhetsveckan
Hållbarhetsveckan är ett årligt event som syftar till att öka kunskaperna om
de globala målen, informera om Båstads kommuns arbete med hållbarhets-
frågor och inspirera individer, föreningar och företag att genom såväl stora
som små insatser bidra till en mer hållbar framtid.

Det här gör kommunen:
Kommunen ansvarar för stora delar av utbildningssystemet. Såväl
förskola som grundskola, gymnasium och delar av vuxenutbildningen
finansieras med kommunala skattemedel och drivs med både
kommunala och fristående huvudmän. Som utbildningsanordnare
gäller det att vara uppdaterad på de lokala arbetsmarknadsbehoven
så att rätt kompetenser utbildas. Att klara skolan har i sin tur stor
betydelse för hälsan, även i vuxen ålder. **

I Lärarförbundets ranking 2019 placerade Båstads kommun sig på
femte plats i riket och på första plats i Skåne. Till grund för
rankningen ligger tio kriterier som är viktiga för att bedöma skolans
förutsättningar och resultat. Östra Karups skola, här bredvid mål-
stolpen, vann priset ”Årets arbetsplats i Båstads kommun” 2019.

* https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
** Glokala Sverige (2020) Arbetsbok - Agenda 2030. SKR och Svenska FN-förbundet

The New Divison, Världens plan, https://www.thenewdivision.world/varldens-plan

UNDP Sweden, Jag är en siffra att räkna med, 
https://www.youtube.com/watch?v=cB4bx3kJIS0


