
16  |  alekuriren   |   nummer 4  |   vecka 4  |   2007

Nu sparas det åter igen på barnen i Ale
Under valrörelsen i 

höstas lovade so-
cialdemokrater-

na i Ale att ”ge omsorg 
för barn i en trygg och sti-
mulerande miljö”.
100 dagar efter valet står 
förskolan inför följande för-
ändringar: 

•  Personalstyrkan på små-
barnsavdelningen minskar.

•  Överinskrivningar ge-
nomförs på två av tre av-
delningar, vilket exempel-
vis kommer att innebära 

att man har 22 barn istäl-
let för 20.

•  Personalstyrkan i köket 
minskar, vilket inne-
bär mer halvfabrikat till 
barnen.

•  Det skärs ner på städning-
en i förskolans lokaler - 
varannan vecka städar man 
tre gånger i veckan och 
varannan endast två. Enligt 
socialstyrelsen bör det 
städas dagligen.

Ovanstående är exem-
pel från Olof Persgårdens 

förskola i Älvängen och lik-
nande nedskärningar görs i 
hela Ale kommun. Vi föräld-
rar ser hur personalen sliter 
för att få ihop verksamhe-
ten med de knappa medel 
som står till buds. Kan för-
skolan fortsätta med utflyk-
ter, till exempel till skogen, 
när man ansvarar för 22 barn 
i 3-5 årsåldern och endast är 
tre vuxna? Hur kommer bar-
nens och personalens hälsa 
att påverkas av bristen på 
städning?

Vi har förstått att barn- 
och ungdomsnämnden går 
på knäna och behöver spara, 
men detta måste väl ändå 
vara nedskärningar bortom 
rimlighetens gränser? 
Det finns en gräns för hur 
mycket vi kan spara in på 
våra minsta medborgare och 
frågan är om vi inte kommit 
förbi den gränsen nu. I det 
stora eftersöker vi en hel-
hetssyn inom politiken och 
då framför allt när det gäller 
våra barn och ungdomar. Vi 
tycker det är dags att se sam-

bandet mellan 
nedskärningar 
som drabbar de 
minsta barnen 
och proble-
men som kan 
uppstå när de 
blir äldre.

Som föräld-
rar och poli-
tiker undrar vi 
hur majoriteten 
(s, v och mp) försvarar dessa 
nedskärningar?
Vi är säkra på att ovanståen-

de inte bidrar till ”en trygg 
och stimulerande miljö”.

Elena Helldén (c)
Mikael Berglund (m)

För de som inte känner 
till Alvhem så är det 
en plats mer än lador, 

gödsellukt och en riksväg 
som delar samhället. Vi har 
en Lanthandel dit man kan 
gå och handla utan att stres-
sa, där man alltid känner 
igen kassörskan, där de kan 
namnet på ens barn, där de 
ger recepttips och bestäl-
ler in nästan alla varor man 
frågar efter. Vi har en skola 
där tolvåringarna tar hand 
om två-åringarna och med 
en skolgård där barnen kan 
gå i varje del utan att känna 
sig otrygga. På skolan har vi 
också lärare och fritidspe-
dagoger som engagerar sig 
och bryr sig, varje morgon 
är det en fröjd att lämna sina 
barn i deras omvårdnad. Vi 

har också en storslagen natur 
som lockar golfare, skidå-
kare och stavgångare. Flera 
barnfamiljer har också flyt-
tat hit på sistone både från 
Göteborg och Lödöse för att 
ta del av allt detta och fram-
förallt för skolans skull.

Efter nyår började dock 
ett rykte pyra och igår den 
16:onde januari blev det 
bekräftat av områdesche-
fen för Ales norra skol-
område att den 13 decem-
ber beslutade barn och ung-
domsnämnden att skolan i 
Alvhem skall läggas ned från 
6-årsverksamhet och uppåt. 
Våra barn skall tas ifrån sin 
trygga skola där alla känner 
igen alla och istället får de 
komma som inkräktare till 

en helt ny skola. Våra 6-
åringar skall åka buss till en 
annan kommundel och borta 
är fröjden av att lämna sina 
barn i en trygg miljö. 

Vi har funnit oss i mycket 
saker i Alvhem genom åren 
men nu känns det som kom-
munen monterar ner hela 
vårt samhälle. Det värsta 
med det hela är att det känns 
som om de har gjort det 
ovanför våra huvuden. De 
visste sedan innan att majo-
riteten av Alvhems befolk-
ning var emot en nedlägg-
ning av skolan och så tar de 
ett beslut utan att medde-
la oss. Jag kan ej mycket om 
politik men jag vet vad ordet 
demokrati betyder och detta 
som barn och ungdoms-

nämnden nu 
har gjort på-
minner sna-
rare om ett 
annat ord på 
D. Hade de 
ändå öppnat 
för en dialog 
där vi som 
föräldrar 
hade kunnat 
hjälpa till i 
försöken att 
rädda skolan, 
men inte 
heller det har 
de gjort. Vad är viktigare än 
våra barns framtid?

Slutligen vill jag citera 
vad vår snart 6-åriga son sa 
då han och de andra skol-
barnen hade fått informatio-

nen att skolan skulle läggas 
ned, tidigare på förmidda-
gen (notera att föräldrar-
na då fortfarande ej hade 
fått någon information)  av 
Göran Klang;
"Jag vill inte gå till nån ’Al-
vindeskola’. Den som vill 

dit är dum. Jag vill gå till en 
skola där jag känner folk."

Camilla Klarborg

Alvhemsskolan skall läggas ned

Alvhemsskolan.

Postvägen 2, Älvängen
Tel: 0303-74 66 90

www.axelssonsfast.se

Vi hälsar vår nye medarbetare
Percy Rhodén välkommen!

Linda Johansson Hans Götestam Percy Rhodén

Du behöver inte sälja just nu men säljstart skall 
ske senast 31 augusti 2007. Välkommen till oss 
fredag 2 februari kl 9-18 eller lördag 3 februari 
kl 10-14. Vi bjuder på kaffe och tårta!
OBS! Du måste ge oss uppdraget på någon av invigningsdagarna 
för att kunna utnyttja detta erbjudande!

Vi inviger vårt nya
kontor i Älvängen med

50% RABATT
 på mäklararvodet 

Vår nya adress

KANONERBJUDANDE!

Insänt


