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ÖPPETTIDER
Vardagar 9-18
ALETORG
För tidsbokning ring
0303-22 90 33

Företag med av socialstyrelsen leg. optiker

STRÖMSTAD: N. Hamng. 7
SKÖVDE: Långgatan 14
VARBERG: Kyrkogatan

GÖTEBORG:
Lindholmspiren 5
Hotellplatsen 2
Redbergsvägen 17
Herkulesgatan 41
Sisjön, Stora Åvägen 18

MÖLNDAL: Tempelg.

ALE: Nödingevägen 10

ALINGSÅS: N. Strömg.

HALMSTAD: Klammerdammsg 20

KUNGSBACKA: Storg. 53

ESKILSTUNA
TÖREBODA – VÄSTERVIK 

VÄXJÖ – ÖREBRO
KARLSKRONA

Undvik väntetider,
för tidsbokning ring

0771-750 750
Ordinarie samtalstaxa

ALE: Ale Torg, Nödingev. 10
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Passa på!
Hela vecka 7 har vi 
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Alla Hjärtans Dag

Riksdagskvinnan Rossana Dinamarca (v) besökte Ale gymnasium:

– Helt fel att slopa elevmajoriteten!
NÖDINGE. Rossana 
Dinamarca (v) från riks-
dagens utbildnings-
utskott gästade Ale 
gymnasium i onsdags 
morse.

Hon är stark mot-
ståndare till skolminis-
ter Jan Björklunds (fp) 
förslag om att stoppa 
elevstyrda skolor.

– Det är helt fel att 
slopa elevmajoriteten. 
Björklund borde se hur 
bra det fungerar här i 
Ale, sade Dinamarca.

Företrädare från vänsterpar-
tiet i Ale kommun gjorde 
Rossana Dinamarca sällskap 
under onsdagens studiebe-
sök på Ale gymnasium. Dina-
marca hade själv bett om att få 
göra en visit på Ale gymnasi-
um, en skola som hon känner 
till sedan tidigare.

– När jag bodde i Troll-
hättan och arbetade på Ting-
bergsskolan i Lödöse kom 
jag i kontakt med Ale gymna-
sium för första gången. Det 
var en grupp från Ale gymna-
sium som besökte oss för att 
prata med våra elever inför 
deras stundande gymnasie-
val. Det första som gymnasie-
ungdomarna berättade hand-
lade om skolans elevdemokra-
ti och hur nöjda man var, säger 
Rossana Dinamarca.

Träffade elevrådet
Den bilden fick Rossana Di-
namarca bekräftad ännu en 
gång när hon samtalade med 
gymnasieungdomarna i ons-
dags. Efter att ha välkomnats 
av rektorn Roy Jörgensen 
fick Rosanna sitta ned med re-
presentanter från såväl elevrå-
det som den lokala styrelsen.

– Vi blev verkligen tagna på 
sängen när vi fick reda på att 

skolminister Jan Björklunds 
intentioner är att ta bort elev-
majoriteten i de lokala styrel-
ser som finns i landet. Det 
har blivit själva bokmärket 
för Ale gymnasium, att vi har 
en fungerande elevdemokra-
ti, säger Tobias Wallin som 
är ordförande i elevrådet och 
i den lokala styrelsen.

– Nu funderar vi på hur 
det ska bli i framtiden. Elev-
inflytandet har bidragit till 
den stora trivsel som finns på 
skolan. De beslut som tas sker 
alltid i samförstånd och jag vill 
mena att vi har vi har ett ex-
tremt bra samarbete mellan 
elever och personal här på 
Ale gymnasium, fortsätter 
Tobias.

Rossana Dinamarca no-
terade flitigt de synpunk-
ter elevrådsrepresentanterna 
delade med sig av och lovade 
att framföra en öppen inbju-
dan till Jan Björklund.

– Jag hoppas verkligen Jan 
Björklund vet vad han gör. Jag 
blir varm i själen av att träffa 
sådana här engagerade ung-
domar och då har jag ändå 
bara träffat några av dem, av-
slutar Rossana Dinamarca.

Ålder: 33 år. Föddes i Chile och kom 
till Trollhättan en vinterdag 1974.
Civilstånd: Gift och tre barn.
Politiska uppdrag: 93-99 Ung Vän-
sters förbundsstyrelse, 98-02 kom-
munfullmäktigeledamot, 02-06 riks-
dagens kulturutskott, 06- Vänster-
partiets partistyrelsen. Sitter från 
och med höstens val med i utbild-
ningsutskottet.

ROSANNA 
DINAMARCA

I ALE GYMNASIUM
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Vänsterpartiets Rossana Dinamarca, som sitter med i riksda-
gens utbildningsutskott, hälsade på eleverna i Ale gymnasi-
um angående skolministerns förslag om att skrota elevstyr-
da skolor.

Onsdag 14 februariOnsdag 14 februari

Bjud din käraste Bjud din käraste 
på en Alla på en Alla 

Hjärtans middag!Hjärtans middag!
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Mike turnerMike turner
– en cool trubadur– en cool trubadur

Torggatan, Älvängen, 0303-74 92 30
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