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DET ÄR INTE BARA DU 
SOM MÅR BRA 
AV ETT RENT SAMARBETE.
Gör du allt du kan för att minska din miljöpåverkan?
Om inte så har vi ett bra tips – se till att ditt företag
byter till en miljöcertifierad avfallspartner. Det leder
snabbt till positiva effekter, som god nattsömn för dig
och en trovärdig miljöprofil för din arbetsplats. För
naturen och dess invånare är det förstås oändligt
mycket viktigare. På renova.se kan du läsa mer.

ALAFORS. Lärarförbun-
dets ordförande i Ale, 
Christer Englund, för-
svarar Barn- och ung-
domsförvaltningens för-
slag på förändringar i 
norra och centrala skol-
området.

Samtidigt varnar han 
för att besparingarna i 
grundskolan troligtvis 
kommer att belasta Ale 
gymnasium i framtiden.

– Med färre special-
lärare kommer andelen 
elever som går ur nian 
med ofullständiga betyg 
att öka drastiskt, vilket 
kommer att märkas på 
det individuella pro-
grammet i Ale gymna-
sium.

Barn- och ungdomsnämnden 
förväntas den 7 mars att ställa 
sig bakom det förslag som för-
valtningen lagt fram för att an-
passa verksamheten till bude-
ten för 2007. Det innebär att 
Alaforsskolan och Starrkärrs-
skolan stängs. Eleverna från 
förskoleklass och uppåt bereds 
plats på Himlaskolan. Starr-
kärrsskolan anpassas för barn-
omsorg. I norra skolområ-
det stängs Hålanda förskola. 
Barnen erbjuds plats i Skepp-
landa och Alvhem. Alvhems-
skolan anpassas till barnom-
sorg och skolbarnen skjutsas 
till Skepplanda.

– Självklart önskar även jag 
att dessa åtgärder hade kunnat 
undvikas, men nu har vi fått en 

påse pengar från fullmäktige 
och de räcker inte till alla en-
heter. Nämnden måste effek-
tivisera sin verksamhet och då 
blir alla små enheter omöjliga 
att ha kvar. Det är för dyrt helt 
enkelt, säger Christer Englund 
och tillägger:

– Sedan kan vi ju inte för-
neka att antalet barn i grund-
skolan minskar kraftigt. Det 
gör att personal blir övertalig, 
det är logiskt. Om vi behöver 
säga upp någon återstår att se, 
ibland löser det sig på natur-
lig väg.

Englund menar att det är 
ekonomsikt ansvarsfullt att 
tillvarata de skollokaler som 
blir över och anpassa dessa till 
barnomsorg. Det är billigare 
än att bygga nytt.

– Dessutom är det i grunden 
bra lokaler. Att blanda elever 
från förskoleklass till årskurs 
nio, som blir fallet på Himla-
skolan behöver inte vara nega-
tivt. Det har visat sig att äldre 
elever ofta tar ansvar för yngre, 
särskilt om det skiljer mer än 
bara ett par år.

Förslagen om vilka och hur 
kommunens skollokaler ska 
användas i centrala och norra 
skolområdet de kommande 
åren får alltså stöd av lärarför-
bundet, men Christer Englund 
ser ändå med oro på Barn- och 
ungdomsnämndens strama 
budget.

– Redan idag har vi många 
medlemmar som hör av sig 
angående för stor arbetsbe-
lastning och enligt våra be-

räkningar kommer lärartät-
heten att minska ytterligare. 
Det här kan få förödande kon-
sekvenser. Särskilt tufft är det 
bland fritidspedagogerna som 
ansvarar för skolomsorg på ef-
termiddagarna.

Andra förändringar som Lä-
rarförbundet oroar sig för är 
att resurserna för speciallära-
re minskas.

– Det blir som vanligt det 
svaga eleverna som får betala 
det högsta priset. Inte bara det 
faktum att antalet specialpeda-
goger blir färre, utan de vanli-
ga lärarna får också mindre tid 
per elev då klasserna blir större, 
påpekar Englund.

Effekterna av detta skulle i så 
fall vara att antalet elever med 
ofullständiga betyg i grundsko-
lan ökar, vilket i sin tur ställer 
ökade krav på det individuella 
programmet i Ale gymnasium 
i framtiden.

– Det gör att Barn- och ung-
domsnämndens besparingar 
på sikt drabbar Utbildnings- 
och kulturnämnden. Det är en 
olycklig konsekvens som jag 
hoppas att man tittar närma-
re på, betonar Englund.

Det strategiska målet för 
grundskolan i Ale har varit 
att bygga framtidens skola. 
Är detta rätt rätt väg för att 
nå målet?

– Det har jag väldigt svårt att 
se, avslutar Christer Englund.  

 

Christer Englund, ordförande i Lärarförbundet i Ale:

"Besparingarna i grundskolan får betalas av gymnasiet

Christer Englund, ordförande i Lärarförbundet i Ale, tydliggör både sitt stöd för de föränd-
ringar som måste ske i norra och södra skolområdet samt sin oro för att besparingar i grund-
skolan kan komma att få betalas av gymnasieskolan i framtiden. Andelen specialpedagoger 
måste öka, menar han. Samtidigt säger han också att den kärva situationen för Ales skolor 
inte är unik i Sverige. De flesta kommuner har samma problem.
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