
ALVHEM. Föräldrarna i 
Alvhem accepterar inte 
förslaget att stänga 
ortens skola.

Eleverna från försko-
leklass och uppåt ska 
skjutsas till Skepplanda 
har förvaltningen tänkt.

Resultatet kan bli 
att föräldrarna istället 
väljer att köra barnen 
till Tingbergsskolan i 
Lödöse, vilket skulle 
innebära att bespa-
ringen för Barn- och 
ungdomsnämnden 
nästan raderas ut.

Barn- och ungdomsnämnden 
måste anpassa sin verksamhet 
efter nya ekonomiska förut-
sättningar 2007. Det har med-

fört en rad med förslag på för-
ändringar. I norra Ale gäller 
att Hålanda förskola stängs, 
vilket mött starka protester. 
I Alvhem blir skolan till för 
barnomsorg och elever från 
förskoleklass till årskurs sex 
körs till Skepplanda. Skälet 
är kravet att använda lokaler-
na effektivare när elevantalet 
sjunker.

– Ett oacceptabelt förslag. 
Jag sätter inte min sexåring 
ensam på en buss till Skepplan-
da. Jag fick inte åka själv förrän 
jag var tolv, röt en arg förälder 
på ett informationsmöte i Alv-
hemsskolan i onsdagskväll.

– Dessutom sjunker inte 
elevtalet särskilt mycket i just 
Alvhem och varför ska vår skola 
bli drabbad när det egentli-

gen är andra 
orter som har 
problem med 
för få barn i 
skolan?

Albosko-
lans rektor 
Göran Klang 
och Garnvinde-
skolans rektor 
Gun Åberg 
gjorde sitt bästa 
för att berätta 
om Skepplan-
das skolors för-
träfflighet, men 

det hjälpte föga.
– Ni är säkert ambitiösa och 

gör nog ett bra jobb efter era 
förutsättningar, men ni kan inte 
jämföra er med den trygghet 
som Alvhemsskolan ger våra 
barn, kontrade en åhörare.

Föräldrarna blev också ir-
riterade över att inga besked 
kunde ges om hur skolskjut-
sarna var tänkta att gå.

– Det är för tidigt än, men vi 
har stor erfarenhet av skolskjut-
sar och den är dessutom posi-
tiv. Vi återkommer med tider i 
mars, lovade Gun Åberg.

Elevtalet sjunker
Barn- och ungdomsnämn-
dens ordförande, Eje Engs-
trand (s), fick sedan chansen 
att försvara förslaget.

– Just nu när elevtalet sjun-
ker i grundskolan får vi överta-
liga lokaler, dessa måste använ-
das effektivt för att inte bara bli 
en kostnad. Om vi inte sam-
ordnar verksamheten kommer 
vi inte ha pengar till personal 
och det är allvarligt.

På frågan varför Alvhems-
barnen ska tvingas lämna sin 
skola på grund av att det finns 
utrymmen i Skepplanda gav 
han ett tydligt svar.

– Skepplandas skolor är 
större och kan ha en effekti-
vare organisation särskilt när 

det gäller personal. Dessutom 
skapar vi plats för nya barn-
omsorgsavdelningar i Alvhem, 
vilket vi har stor efterfrågan 
på.

Mötesdeltagarna var som 
väntat inte nöjda med svaren.

– Har ni räknat på vad som 
händer om vi kör våra barn till 
Tingbergsskolan i Lödöse is-
tället? Vi har rätt att välja vilken 
skola vi vill och då får ni betala 
Lilla Edets kommun.

Eje erkände att det var ett 
scenario som förvaltningen 
bara nuddat vid och att det 
först blir en fråga om så skulle 
bli fallet.

Skulle föräldrarna i Alvhem 
samordna skolskjuts till Lödöse 

för de aktuella 41 eleverna 
skulle det kosta Ale kommun 
55 642 kr per elev, totalt 2 281 
322 kr. Förvaltningens bespa-
ring på omorganisationen i 
norra Ale är 2,4 Mkr. Alltså blir 
besparingen då bara knappt 
100 000 kr.

Svårt i längden
– Förvaltningen har fortsatt 
att räkna på förslagen och tror 
nu att besparingen kan hamna 
på 3 miljoner. Att organisera 
skolskjuts på egen hand till 
Lödöse tror jag inte blir så lätt 
i längden, men det är ett in-
tressant räkneexempel, sa Eje 
Engstrand när lokaltidning-
en konfronterar honom med 

siffrorna.
Kommunalråd Jan Skog 

(m) var också med på mötet 
och han hade ett annat förslag 
till Alvhemsborna.

– Vi ska självklart ha kvar 
skolorna på landsbygden. Har 
vi lovat en levande landsbygd så 
har vi. Allians för Ale kommer 
att föreslå att 3,5 Mkr från årets 
överskott används till detta. Vi 
ska driva frågan till kommun-
fullmäktige och hoppas få med 
oss Miljöpartiet vid en omröst-
ning.
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Ansökan senast 15 feb

LEDIGA TJÄNSTER

Alvhemsföräldrar hotar 
sätta barnen i Lödöse

Alvhemsskolan på tapeten. Barn- och ungdomsnämndens ordförande, Eje Engstrand (s), fick 
klä skott när han försvarade de förändringar som väntar i Alvhem.

– Stängd Alvhemsskola blir kanske ingen besparing

Vi Socialdemokrater 
har fortfarande kvar 
målet att skapa Fram-

tidens Skola, i detta har vi 
stöd från våra samarbets-
partier.
Under förra mandatperio-
den har Barn och Ungdoms-
nämnden fortlöpande disku-
terat utvecklingen med för-
ändrade barntal och beho-
vet av åtgärder, fram tills nu 
har vi varit överens över par-
tigränserna.
Därmed borde de flesta par-
tier vara informerade om 
problemet med att tappa 
elever i skolan och ökad ef-
terfråga på förskolan.
När sedan friskolan etable-
rades förstärktes behovet av 
åtgärder, speciellt i Alafors/
Starrkärrsområdet.
Då är den enkla frågan, skall 
vi behålla alla lokaler på be-
kostnad av personal, eller 

skall vi anpassa skolan och 
dess lokaler till verklighe-
ten och ge vår personal för-
utsättningar till att skapa 
Framtidens Skola.
Om vi ger personalen förut-
sättningar att göra Himla-
skolan till en bra skola med  
tillräckliga personalresur-
ser och  likadant i Skepplan-
das skolor så skapar vi för-
utsättningarna för Framti-
dens skola.

Att minska personal när 
elevunderlag minskar är väl 
naturligt, det behöver inte 
innebär minskad personal-
täthet.
Jag har stor förståelse för 
alla föräldrar som undrar vad 
som är på gång, eftersom de 
inte alltid varit med i diskus-
sionen, detta hoppas jag att 
vi kan förbättra  med föräld-
ramöten och på komman-

de orts-
utveck-
lingsmö-
ten.
Jag har 
mindre 

förståelse för den så kalla-
de alliansen som varit med i 
hela utvecklingen och app-
låderat tillkomsten av en fri-
skola, men vägrat inse att 
kartan förändrats.
De beter sig som gamla mi-
litärer, om inte kartan stäm-
mer med verkligheten,
Då gäller kartan!

En fråga till alliansen 
(M,C FP och KD)
Om ni anser av alla skolor 
skall behållas oförändrade, 
var hämtar ni hem resurser-
na ekonomiskt ?
Det handlar om flera mil-
joner och kom inte och säg 
nya pengar, som kommer 
ju att behövas varje år, 
och skulle BoU få starkare 
budget skulle jag  satsa detta 
på fler lärare och mindre 
barngrupper.

Eje Engstrand (s) 
ordförande BoU

PS. Nu skall BoU har ett extra 
möte den 14/2 för att ge förvalt-

ningen bättre underlag till 
Mötet den 7 mars när en budget 

för 2007 skall fastställas. DS

Lokaler eller Personal ?

I ALVHEM

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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