
Kommunstyrel-
sen i Ale har beslu-
tat att den nämnd 

som ansvarar för kommu-
nens grundskolor ska spara 
8 miljoner kronor. Förslaget 
är att avveckla tre lågstadie-
skolor under 2007: Alafors-
skolan, Starrkärrskolan och 
Alvhemskolan, samt försko-
lan i Hålanda. Det ska inte 

längre finnas några kommu-
nala skolor i dessa barns när-
område utan de ska istäl-
let skjutsas till Garnvinde-
skolan i Skepplanda respek-
tive Himlaskolan i Alafors. 
Samtidigt som antalet elever 
blir större ska man dessutom 
minska antalet pedagoger. 

En av anledningarna till 
nedskärningarna är att Ahla-

fors Fria Skola startade 2006 
i Alafors. Friskolan starta-
de delvis på initiativ av lärare 
och föräldrar som varit miss-
nöjda med undervisning-
en och kvaliteten på skolor-
na i Alafors. Istället för att 
göra en analys av missnöj-
et och presentera en långsik-
tig ekonomisk och pedago-
gisk plan för den kommuna-
la skolan så väljer Barn- och 
ungdomsnämnden att stänga 
skolor och minska persona-
len, vilket kommer att påver-
ka våra barns vardag nega-
tivt. Situationen är alarme-
rande! 

Beslut om avveckling av 
Alaforsskolan och Starrkärr-
skolan tas i Barn- och ung-

domsnämnden den 14/2 
och ska verkställas i augus-
ti 2007. Beslutet tas utifrån 
ett enda förslag och under-
laget är ytterst magert. Vi är 
oroade över att beslut som 
får stora konsekvenser för 
våra barn tas på vaga grun-
der och alltför kortsiktigt. 
Vi tror på den mindre sko-
lans fördelar (jämfört med 
en centraliserad F-9 skola), 
att närheten till skolan är 
viktig och att det är av stor 
betydelse att barnen har till-
gång till en god utemiljö. 
Vi uppmanar därför kom-
munens politiker att ta sitt 
ansvar på allvar och presen-
tera en långsiktig ekonomisk 
och pedagogisk plan för den 

kommunala skolan innan 
man fattar drastiska beslut. 

Föräldrarepresentanter 
för Alaforsskolans skolråd
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Oavsett vilket av de 
etablerade partier-
na man sympatiserar 

med bygger ett politiskt en-
gagemang på tron på demo-
krati och viljan att föränd-
ra samhället, allt med med-
borgarnas bästa i åtanke. 
Ingen blir politiker för att få 
möjlighet att lägga ner eller 
flytta väl fungerande verk-
samheter. Politik handlar 
dock om att fördela samhäl-
les begränsade resurser. För 
Barn och Ungdomsnämn-
den innebär det ett tydligt 
uppdrag att göra en budget 
där kostnaderna för skola 
och fritid täcks av de medel 
som står till förfogande. 

Grön skolpolitik bygger 
på övertygelsen att efter-
som barn är olika måste un-
dervisningen också vara det. 
Små skolor ger goda möj-
ligheter att anpassa under-
visningen efter elevernas 
olika behov. Med bakgrund 
av det vikande elevunderla-
get i grundskolan och nämn-
dens stora underskott förstår 
vi dock motiven bakom den 
förra nämndens beslut att 
avsluta verksamheten på Hå-
landa förskola och göra om 
Alvhems skola till förskola. 

Vad gäller de föreslagna 
förändringarna i det centra-
la skolområdet som främst 
beror att elever lämnat den 
kommunala skolan för Ala-
fors friskola är det viktigt att 
se till vilka alternativ kom-
munen har. En lösning är 
att fördela budgetnedskär-
ningarna solidariskt genom 
att minska antalet lärare, ku-
ratorer, skolsköterskor, rek-
torer, vaktmästare, bespis-
ningspersonal och elevas-
sistenter på alla kommu-
nens skolor. Åtgärder som 
skulle innebära sämre förut-
sättningar för kommunens 
elever att nå skolans mål och 
sjunkande elevhälsa. Vi vet 
att elever, föräldrar och per-
sonal i berörda verksamheter 
är nöjda med sina skolor och 
inte vill ha längre resväg och 
större enheter. Nämnden 
ansvarar dock för alla kom-

munens barn vilket måste 
vägas in i valet mellan all-
männa nedskärningar i kom-
munens förskolor och skolor 
och att tvinga några att byta 
förskola och skola. 

På lång sikt är friskolere-
formen positiv. Det är ofta 
på de fristående skolorna 
som nya pedagogiska me-
toder testas av entusiastis-
ka pedagoger med stor frihet 
att påverka undervisningen. 
Starten av Ahlafors friståen-
de skola innebär dubbla ut-
maningar för kommunen. 
Dels genom att elevunder-
laget för Alafors skola och 
Himlaskolan minskar men 
också genom att kommu-
nens skolor nu måste visa 
elever och föräldrar att de 
kan erbjuda de bästa möj-
ligheterna att utvecklas och 
trivas i skolan. 

En viktigt uppgift för 
nämnden, där Miljöpartiet 
kommer att vara drivande 
under mandatperioden, är 
att aktivt stödja initiativ till 
pedagogiskt nytänkande från 
skolledare och pedagoger. 
För att ge mottagarförskolor 
och skolor en positiv start 
med sina nya elever, samt 
möta konkurrensen från fri-
skolan, är det nu extra an-
geläget att finna nya sätt att 
skapa attraktiva pedagogis-
ka miljöer i de kommuna-
la skolorna. En för kommu-
nen i jämförelse liten inves-
tering i personalen ger stora 
långsiktiga pedagogiska vin-
ster, nödvändiga för att möta 
framtidens krav på skolan. 
Kommunen har en skyldig-
het mot sina elever att inte 
skapa en andra klassens skola 
med sämre förutsättning-
ar för lärande än hos skolor 
med annan huvudman. 
Elever och lärare som flyttar 
från Hålanda förskola, Alv-
hems skola, och eventuellt 
Starrkärrskolan och Alafors 
skola måste kunna känna 
trygghet i att de kommer till 
en arbetsplats i utveckling.

Miljöpartiet i Ale
Marcus Larsson

Sluta spara på våra barn!
Nu är Starrkärrssko-

lan som skola uträk-
nad igen. Det är bara 

två år sedan jag var på ett väl-
besökt möte i Starrkärrs byg-
degård där alla politiska par-
tier och åhörare var rörande 
överens om att Starrkärrssko-
lan skulle leva kvar. Det gjor-
des en jätteinsats av många 
föräldrar, skolföreningar och 
andra engagerade personer. 
Det var lite konstigt att vara 
på ett möte mot nedlägg-
ning av Starrkärrsskolan när 
alla var för att den skulle vara 
kvar. 

Några av de som engage-
rade sig den gången ger nu 
upp och anmäler sina barn till 
Ahlafors Fria Skola och ingen 
kan väl klandra dem. Det 
känns inte som att man kan 
lita på vad som bestäms och 
sägs ena året innan det ändras 
till nästa år. Undrar verkligen 
hur det centrala skolområdets 
långtidsplanering ser ut?

Hösten 2006 var jag på 
ortsutvecklingsmöte i Starr-
kärr och fick där höra av Eje 
Engstrand att man skulle 
minsann inte låta barn, från 
6-årsverksamheten upp till 
högstadiet, vara på en och 
samma skola. Det hade han 
en egen erfarenhet om att 
det inte var bra. Detta lug-
nade oss föräldrar som har 
och kommer att ha barn på 
Starrkärrsskolan. Dock prata-
des det om att kanske måste 
årskurs tre och fyra eventu-
ellt vara på Alaforsskolan, då 

det kanske skulle bli en eller 
två förskoleklasser på Starr-
kärrsskolan i befintliga loka-
ler. Ingen jublade över att års-
kurs tre och fyra skulle flytta 
från Starrkärrsskolan, men 
dock skulle barnen få några år 
i Starrkärrsskolan och kanske 
kunde de ändra sig igen så att 
de skulle få gå kvar, det var ju 
bara ett förslag. 

Låt Starrkärrsbarnen få 
vara kvar på Starrkärrssko-
lan till och med årskurs fyra. 
Ska det finnas förskola även i 
Starrkärr får det bli i nya lo-
kaler. 

Det går inte många måna-
der förrän man återigen läser 
i Alekuriren att nu ska både 
Alafors- och Starrkärrssko-
lan läggas ned och alla barn 
flytta till Himlaskolan. Jag vet 
inte om jag skall tycka synd 
om Eje eller om jag ska bli 
arg igen. Någon gång måste 
väl både Barn- och ungdoms-
nämnden och förvaltning-
en säga till sina uppdragsgiva-
re att nu får det var nog. Det 
går inte att spara mer på våra 
barn!

Det hördes inget i valde-
batten om några nedlägg-
ningar det kan jag lova. Då 
ville alla (tror jag) partier ha 
en levande landsbygd med 
skolor.

Jag har några förslag när 
det gäller att spara pengar. 
För två veckor sedan läste jag 
i Alekuriren att kommunled-
ningen inte fick plats i Ala-
fors och då framförallt för 

att det inte fanns tillräckligt 
med sammanträdesrum. Det 
kan väl inte vara så svårt att 
ha gamla klassrum som sam-
manträdesrum, eller är det för 
tråkiga för vuxna att vara i? 
Många företag har idag kon-
torslandskap för att spara 
pengar och klassrum kan 
göras om till mindre kontors-
landskap då det även saknades 
kontorsrum.

Om det finns för många 
skollokaler på Himlaskolan 
så måste väl Barn- och ung-
domsnämnden kunna säga 
upp dessa lokaler, så att det 
kan var till för annan kommu-
nal verksamhet. Varför måste 
det försvinna två bra skolor 
för våra mindre barn? Det 
borde vara bättre att göra sig 
av med lokaler i Himlaskolan. 
Annars får väl Barn- och ung-
domsnämnden riva delar av 
Himlaskolans lokaler om de 
nu är så dyra och står tomma. 
Lokaler som inte finns kan 
väl inte kosta något?

Ett annat förslag är barack-
erna, där utställningen av 45:
an finns, i Alafors. Varför kan 
inte den verksamheten flyt-
tas in i tomma lokaler i Him-
laskolan? Är det så att barack-
erna är inköpta eller hyrda på 
lång tid så vet jag att ni innan 
har fått förslaget att till ex-
empel flytta barackerna upp 
till Starrkärrsskolan för att 
flytta in verksamhet i dem, 
till exempel förskola, mindre 
idrottsverksamhet med mera. 
Det finns säkert fler ställen i 

kommunen som skulle kunna 
ha bättre användning av dessa 
baracker när verksamheten 
som bedrivs i dem finns så 
nära tomma lokaler som tar 
pengar från våra barn. 

Redan nu våren 2007 så 
kan inte de mindre förskole-
barnen i centrala skolområ-
det gå ut i skogen för att det 
har dragits ner på personal. 
Det står i förskolans mål att 
barnen ska få komma ut och 
lära känna skogen, men nu 
ska dessa mål tas bort ur för-
skolans mål. Jag tror inte att 
ni efter ett sådant här för-
slag att lägga ner både Ala-
fors- och Starrkärrsskolan 
blir förvånade om ännu fler 
barn flyttar över till Ahlafors 
Fria Skola. Det finns ingen 
långsiktig planering utan det 
känns som om kommunen 
hankar sig fram ett halvår i 
taget. Barnen slussas än hit 
och än dit. 

Jag hade inte innan denna 
veckan tänkt en tanke på att 
skriva in mina barn till Ahla-
fors Fria Skola, men nu fun-
derar jag mycket starkt på 
detta. Förstår ni inte att ni 
skrämmer iväg både barn, 
föräldrar och säkert också 
personal från den kommu-
nala förskolan och skolan. 
Jag hoppas verkligen att jag 
får läsa något positivt om vår 
skolverksamhet i det centra-
la skolområdet inom en snar 
framtid i Alekuriren. 

En orolig småbarnsförälder i 
Starrkärr

Ale kommuns skolor utarmas

Vid BoU:s möte med 
den nya nämnden 
den 31 januari under 

punkten lokaler Alafors fria 
skola, lämnades vid sittan-
de bord ett förslag på 5 sidor 
om att Starrkärrs skola skulle 
bli en förskola och att Alafors 
skola skulle läggas ned. Alli-
ansen för Ale sa nej till försla-
get och menade att ett sådant 
allvarligt beslut inte kan be-
slutas utan att det ges en möj-
lighet att sätta sig in i frågan. 
Nu verkar det som att vän-
sterkartellen redan beslutat 
att utan beslutat i BoU verk-
ställa försämringarna.
Vad saknades för beslutet. 
1. Barnkonventionen och 
konsekvenser  
2. Miljökonsekvensbeskriv-
ning  

3. Nulägesanalys
4. Konsekvensbeskrivning av 
framtiden 
5. Bristfällig ekonomisk 
analys
Trots bristerna i beslutsun-
derlaget vill vänsterkartellen 
Ale stänga, avveckla eller för-
ändra alla små skolor i kom-
munen. Alla stora snabba för-
ändringar som leder till stor 
oro bland föräldrar och elever 
i Alafors, Starrkärr, Alvhem 
och Hålanda
I BoU:s februarisammanträ-
det 2006 så föreslog vänster-
kartellen att inte låta Alafors 
fria skola hyra Alaforsskolans 
lokaler eftersom skolan skulle 
behövas som skollokal i cen-
trala området under över-
skådlig tid. Nu ett år efter så 
behövs den inte längre. Val-

löftena från båda sidor om 
Starrkärrskolan behöver väl 
knappas upprepas, alla lovade 
satsningar. Denna ryckiga 
kortsiktiga politik måste få 
ett slut och ett samlat grepp 
måste tas.

Panik är de bästa beslu-
tens största fiende därför 
är vi emot att Ale kommun 
skall lägga ned eller föränd-
ra Alvhem, Alafors, Starr-
kärr och Hålanda skolor så 
drastiskt som föreslagits. Var 
finns helhetssynen? Om Ale 
skall växa och hela kommu-
nen skall leva så är detta fel 
väg att gå. Att stänga Alafors-
skolan innebär ju ändå att ka-
pitalkostnaderna för skolloka-
len finns kvar. Undersökning-
ar visar också att kvaliteten 

på undervisningen är lika bra 
och att det är lättare att upp-
täcka mobbning på en mindre 
skolenhet.

Vi kristdemokrater anser 
att om nu Himlaskolan har 
så mycket tomma lokaler 
att man får plats med både   
Starrkärr och Alaforsskolans 
elever där så borde man is-
tället se över om inte dessa 
tomma lokaler kan används 
till den trångbodda kommun-
förvaltningen och dess ex-
pansion. Det blir en flytt rätt 
över gården istället för att 
flytta och skjutsa elever till en 
ny skola.

Tony Karlsson (kd)
Sune Rydèn (kd)

Angående Starrkärrsskolan, 
Alafors skola och Hålanda 
förskola

Panikbeslut om kommunens skolor
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