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BanaVäg i Väst är ett unikt samarbete mellan Banverket och Vägverket. Vi bygger ut 
E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan – samtidigt. På sträckan 
Agnesberg–Älvängen arbetar vi bokstavligen sida vid sida. Här ska det nya dubbel-
spåret och fyrfältsvägen samsas om utrymmet mellan Göta älv och berget. 
En utmaning som vi tar oss an med största ödmjukhet. 

Vi bygger tillsammans för att möta efterfrågan på bättre kommunikationer för både 
människor och gods i regionen. När vi är klara 2012 lämnar vi efter oss ett kommunika-
tionsstråk med hög standard. Fyrfältsvägen ger en ökad trafi ksäkerhet och skapar 
bättre fl yt i trafi ken. Dubbelspåret gör det möjligt att köra fl er persontåg och godståg. 
Som vi ser det fi nns bara vinnare.

Med start idag kommer du som är läsare av Alekuriren att få aktuell projekt-
information från BanaVäg i Väst en gång i månaden. Längre fram i vår ser vi också 
fram emot att bjuda in dig till vår nya informationslokal i Nol. 

Mer information om BanaVäg i Väst hittar du på www.banavag.se

Banverket ❤ Vägverket = sant
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BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden

Nu bygger vi ny väg och järnväg mellan 
 Göteborg och Trollhättan. Tillsammans.

Resurserna ska samlas i färre lokaler

NOL. Förändring-
arna måste göras för 
att kunna fortsätta 
utveckla skolan i Ale till 
framtidens skola.

Små enheter slås ihop 
till större och effekti-
vare skolor.

Genom att samla 
resurserna hoppas den 
politiska majoriteten 
att kvalitén och lärar-
tätheten ska kunna 
bibehållas – kanske till 
och  med utökas.

På en presskonferens i tors-
dags i Nols Folkets Hus re-
dovisar den politiska majo-
riteten i Ale – socialdemo-
kraterna, vänsterpartiet och 
miljöpartiet – hur de ser på 
skolans verksamhet de kom-
mande åren. Förutsättning-
arna är numera kända, anta-
let elever i grundskolan mins-

kar kraftigt samtidigt som be-
hovet inom barnomsorgen 
ökar. Det har skapat många 
tomma skollokaler i Skepp-
landa, dit nu skolverksam-
heten koncentreras. Hålanda 
förskola stängs och barnen 
erbjuds plats i Skepplanda 
eller Alvhem. Barn från sex 
år i Alvhem placeras också i 
Skepplanda. På Alvhemssko-
lan utökas istället antalet av-
delningar för barnomsorg.

– Vi kommer inte att sprida 
ut resurserna i framtiden, utan 
nu samlar vi allt när det gäller 
skolan i norr till Skepplanda. 
På så vis blir verksameten 
inte så känslig för sjukfrånva-
ro, tillfällig stödpersonal och 
så vidare. I en större organi-
sation kan personalen jobba 
effektivare och hjälpa varan-
dra. Det kommer barnen må 
bra av, säger Barn- och ung-
domsnämndens ordförande 
Eje Engstrand (s).

I Alafors och Starrkärr 
sker också större förändring-
ar. Alaforsskolans och Starr-
kärrsskolans elever flyttas till 
Himlaskolan, där barn från 
förskoleklass till årskurs nio 
kommer att samlas.

– Fast självklart finns det en 
strategi för hur detta ska fung-
era. De yngsta barnen ska inte 
blandas med de äldsta, utan 
det här löser man på ett klokt 
sätt, påpekar Engstrand.

Beträffande Alaforsskolans 
framtid finns också en plan.

– Alaforsskolan planeras bli 
kommunens resursskola för 
barn med särskilda behov av 
undervisning i mindre grup-
per, säger Lisa Forsberg (v). 
Om behovet av ytterligare 
stödinsatser finns så kommer 
detta självklart att priorite-
ras.

Jarl Karlsson, kommun-
styrelsens ordförande, ut-
vecklar:

–Vi kommer att flytta Älv-
skolans elever i Älvängen till 
Alaforsskolan. På så vis gör vi 
oss av med en lokalkostnad, 
samt att vi erbjuder dessa 
elever en mycket bättre miljö 
än idag.

I Starrkärr ska det finnas 
tre avdelningar förskoleverk-
samhet till hösten.

Personaltätheten har varit 
ett orosmoment i diskussio-
nerna om den strama budge-
ten för Barn- och ungdoms-
nämnden 2007. Den kommer 
genom lokalförändringarna 
att säkerställas.

– När vi sammanfattar året 
så tror jag inte att lärartäthe-
ten har minskat, snarare tvärt-
om, säger Eje Engstrand.

Under presskonferensen 
talas det också mycket om 
vikten av väl fungerande elev-
vårdsteam.

– I Ale finns idag resurs-
mässigt starka elevvårdsteam 
jämfört med andra kommu-
ner i regionen, vilket har 
varit en medveten satsning. 

Så kommer det också fort-
sättningsvis att vara, trots att 
tidigare riktade bidrag har 
försvunnit, säger Torbjörn 
Köre (mp).

Förändringen för elev-
vårdsteamen kan däremot bli 
att de tvingas jobba mindre 
stationärt, det vill säga på ett 
och samma ställe.

– Ja, de får nog ställa in 
sig på att rikta insatserna dit 
de bäst behövs. Vi måste an-
vända resurserna så effektivt 
och smart som möjligt, säger 
Göran Karlsson (v).

Kommer Barn- och ung-
domsnämnden att klara 
budgeten i och med dessa 
lokalförändringar?

– Ja, det tror jag, men vi 
har i uppdrag från kommun-
styrelsen att månadsvis lämna 
en rapport, svarar Engstrand 
och får stöd av Jarl Karlsson:

– Vi följer utveckling-

en mycket noga. Klarar vi 
inte kvalitén och trygghe-
ten i skolan måste vi försöka 
skaka fram mer pengar, så är 
det bara.

När resurserna minskar 
har de svaga eleverna alltid 
kommit i kläm. Lärarförbun-
det är rädda för att antalet spe-
ciallärare kommer att minska 
och detta i sin tur kan leda till 
att andelen elever med ofull-
ständiga betyg ökar.

– Jag kan inte svara exakt 
på frågan om antalet special-
lärare, men tanken med dessa 
lokalförändringar är att samla 
resurserna så att svaga elever 
ska kunna erbjudas hjälp. På 
en liten skola hade det varit 
omöjligt att ge svaga elever 
det stöd som den stora orga-
nisationen kan klara av, un-
derstryker Engstrand.

Omstruktureringen är och 
har varit kämpig för förvalt-
ningen. Den senaste tidens 
turbulens har inte gjort det 
lättare.

– Det är positivt med för-
äldraengagemang, men jag 
hoppas verkligen att det fort-
sätter hela vägen in i skolan. 
Tänk om det engagemang 
som finns vid nedläggningen 
av en förskola skulle finnas i 
skolans vardag, det hade varit 
ett lyft, anser Göran Karlsson 
och tillägger:

–Små skolor med lite per-
sonal skapar ingen kvalitet. 
Genom en effektivare orga-

nisation fördelade på färre lo-
kaler kommer resurserna till 
fler lärare att bli större – det 
tjänar alla på.

Göran Karlsson (v), ledamot i 
Kommunstyrelsen.

Eje Engstrand (s), ordföran-
de i Barn- och ungdoms-
nämnden.

Jarl Karlsson (s), kommun-
styrelsens ordförande.

Torbjörn Köre (mp).

NOL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Svaga elever ska inte lämnas i sticket


