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I läroplanen framgår tyd-
ligt att skolan ska fostra 
till demokratiska sam-

hällsmedborgare med rätts-
känsla, generositet, tole-
rans och ansvarstagande. 
De orden är svåra att sätta i 
samband med den verklighet 
som präglar många skolor, 
där flickor får höra kränkan-
de tillmälen och elever som 
behöver lugn och ro störs av 
sina klasskamrater. 
Den bristande respekt som 
vissa elever uppvisar skulle 
aldrig tolereras i arbetsli-
vet. Det är 
viktigt att 
skolan på 
ett tydligt 
sätt visar 
barn och 
ungdomar 
samhällets 
normer 
och på så 
vis gör dem bättre rustade 
att uppfylla vuxenvärldens 
krav och förväntningar.
Bristen på ordning och reda 
är inte någonting som bara 
oroar skolledare, lärare och 
oss politiker. Även elever-
na själva upplever ofta skol-
miljön som stökig. Mobb-
ning och annan kränkande 
behandling är också alltför 
vanligt. Bristen på respekt 
kan knäcka människor för 
livet. Stöket och skolket för-
därvar arbetsmiljön och för-
sämrar kunskapsresultaten. 

De flesta i skolvärlden 
delar vår bedömning att 

bristen på arbetsro är en del 
av förklaringen till de för-
sämrade resultaten. Det är 
alltid eleverna med störst 
svårigheter som förlorar när 
det är oroligt i klassrummet. 
Naturligtvis vill alla lärare 
och rektorer komma till rätta 
med vissa elevers dåliga upp-
förande men skolpolitiker-
na har under årtionden ryckt 
undan mattan för snart sagt 
varje försök. Lärarnas dis-
ciplinära befogenheter har 
monterats ned och deras 
auktoritet i klassrummet 

har under-
grävts.

En lugn 
och trygg 
studiemil-
jö är inte 
detsamma 
som äldre 
tiders kada-

verdisciplin eller de vuxnas 
oinskränkta makt över elev-
erna. Det handlar heller inte 
om att motverka aktiva och 
engagerade elever. Tvärtom 
är ett bra klassrumsklimat, 
grundläggande trygghet och 
ordning i skolan, en förut-
sättning för allt detta.
För att ge stöd åt de lärare 
som försöker upprätthål-
la tryggheten i skolan vill 
vi i Folkpartiet införa ett 
omdöme om elevernas ord-
ning och uppförande. Om-
dömet ska dels ange samar-
betsförmåga och social kom-
petens, dels ska det ange 
om eleven kommer i tid, tar 

ansvar för sina studier och 
studiemiljön i skolan eller 
om eleven är stökig och an-
vänder svordomar.

I avvaktan på ett eventu-
ellt regeringsbeslut vill vi 
därför erbjuda alla föräldrar 
med barn i grund- och gym-
nasieskolan, som så önskar, 
skriftlig information om 
barnets sociala utveckling 
utöver kunskapsutveckling-
en. För högre årskurser och 
i gymnasiet kommer infor-
mationen att skrivas in i ter-
minsbetygen.
Den exakta utformningen 
av omdömet bör vara upp 
till varje enskild skola men 
mallar och centrala riktlinjer 
ska tas fram. De kan funge-
ra som stöd vid utformandet, 
men också säkerställa att alla 
elever, oavsett vilken skola 
de har valt, får ett välgrundat 
omdöme.

Med hänvisning till ovanstå-
ende föreslår vi Kommunfull-
mäktige besluta:

• att ge Barn- och Ungdoms-
nämnden samt Utbildnings- 
och Kulturnämnden i upp-
drag att erbjuda alla föräldrar 
med barn i grund- och gym-
nasieskolan ett omdöme om 
barnets ordning och uppfö-
rande i skolan.

Folkpartiet liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Lars-Erik Carlbom

Ordning och reda i skolan
Kristdemokraterna i 

Ale kommun har haft 
sitt ordinarie årsmö-

te i Älvängen. På mötet om-
valdes Sune Rydén till ord-
förande, till vice ordföran-
de valdes Kjell Klerfors, som 
kassör valdes Göran Svens-
son och sekreterare blev 
Tony Karlsson. 
Årsmötet började med  att-
Kjell Klerfors på ett intres-
sant sätt informerade om 
Ale kommuns översikts-
plan och hur visionen ser 
ut de närmaste åren. Efter 
Kjells information gavs till-
fälle till frågor om framtiden 
och många synpunkter och 
frågor lyftes upp. 

Verksamhetsberättelsen 
för 2006 gicks igenom och 
bland annat så besökte vår 
nya folkhälso och äldremi-
nister Maria Larsson Ale 
under året.
Som vanligt serverades det 
gott kaffe med dopp. Däref-
ter avslutades mötet med att 
ett förslag om att årsmötet 
skulle anta ett uttalande om 
kommunens nedläggnings-
hotade skolor vilket antogs 

Årsmötet antog ett uttalande 
som lyder:
"Det är med bestörtning 
som vi kristdemokrater ser 
att vänsterkartellen i Ale är 
beredda att rusta ner våra 

fina skolhus i Alafors,  Starr-
kärr och Alvhem samt för-
skolan i Hålanda. Föränd-
ringarna rimmar inte med 
det vallöften som gavs före 
valet. Väljarnas förtroen-
de för politikerna får sig en 
knäck om så drastiska för-
ändringar genomförs. För-
slagen verkar vara panikbe-
slut och bygger inte på en 
helhetssyn vad som är bäst 
för Ale kommun. Förslagen 
har inte heller tagit hänsyn 
till barnens bästa och ingen 
nödvändig miljökonsekvens-
beskrivning har gjorts."

Kristdemokraterna i Ale
genom

Tony Karlsson

Årsmöte hos Kristdemokraterna i Ale

I söndags anordnade 
Skepplanda och Älväng-
ens socialdemokratis-

ka föreningar sina välbesökta 
årsmöten tillsammans i Skep-
pet i Skepplanda. På dagord-
ningen stod förutom årsmö-
tesförhandlingar nämligen 
besök av Göteborgs starke 
man, Göran Johansson. 
Han talade om regional till-
växt och hur viktigt det är att 
vi i Göteborgsregionen upp-
rätthåller vår konkurrens-
kraft. Det gäller att verkli-
gen anstränga sig när det inte 
kostar mer än 5 kr att frakta 
en TV från Asien hit till Sve-
rige. För att nå detta mål 
behövs en bra infrastruktur 
och Göran talade sig varm 
om den kommande tågtun-
neln, Västlänken, under Gö-

teborg.  Det är något som 
behövs då pendlingen med 
kollektivtrafik över kommun-
gränserna i Göteborg är hälf-
ten så stor som den i Stock-
holm.

Göran pratade även om 
miljön och klargjorde tydligt 
att det inte råder någon mot-
sättning mellan ekonomisk 
tillväxt och miljömedveten-
het. Miljöteknik är en fram-
tidsbransch som vi redan ser 
nu växer starkt.
På det efterföljande mötet 
valdes följande personer 
in i styrelsen i Skepplanda: 
Anette Sernlo (ordf), Elaine 
Björkman, Kent Carlsson, 
Ann-Marie Gidlund, Eva 
Gidlund, Margaretha Jo-
hansson, Ingmar Levins-

son och Monica Levinsson. 
I Älvängen blev Björn Nils-
son ny ordförande och till de 
övriga platserna i styrelsen 
valdes Tobias Bengtsson, 
Arne Birch, Elisabeth Bre-
dersen, Jarl Karlsson, Willy 
Kölborg, Christina Oskars-
son, Lennart Sandkvist, 
Ingela Stéen, Kerstin Ståål 
och Lars-Gunnar Wallin.

Andreas Hector

Göteborgs starke man i Skepplanda

Göran Johansson (s).

Engagera dig lokalpolitiskt i kampen 
mot den globala uppvärmningen!
De tunga rapporterna som den senaste tiden presenterats via TV 
och tidningar har väl inte kunnat undgå någon. Många av oss har på 
något sätt  blivit informerade om den globala uppvärmningen och 
dess påverkan på våra liv, nu och i framtiden. Även vi här i Sverige 
kommer att bli drabbade av fler och starkare väderomslag som i sin 
tur påverkar oss såväl ekonomiskt som socialt. 

Man räknar med att den ekonomiska kostnaden som den globala 
uppvärmningen för med sig kan komma att bli 20 gånger dyrare än 
kostnaden att stoppa den. Omfattande globala insatser kommer att 
krävas men det kan göras många viktiga insatser på lokal nivå. 

En av Sveriges största utmaningar i frågan kommer att bli hur man 
kan komma tillrätta med översvämningsdrabbade Vänern och dess 
utlopp – Göta älvdalen. Vi kan alla vara med och försöka minska 
utsläppen av koldioxid, något som idag faktiskt fortfarande ökar i 
Sverige.

Miljöpartiet för en offensiv miljöpolitik och har de senaste åren varit 
drivande i att föra Sverige mot ett mer hållbart samhälle. Läs mer på 
www.mp.se/klimat

Genom att bli medlem i Miljöpartiet stödjer du fler möjligheter till en 
bättre framtid – både globalt och lokalt. Gå in på mp.se/ale eller ring 
ordförande Åsa på 0303-74 51 06. Det kostar 50kr att bli medlem 
första året. 

Miljöpartiet i Ale

Det är vi 
som säljer 
bostäder 

i ditt 
område. Hans Götestam

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN

LANTLIG IDYLL.  ÄLVÄNGEN / KOLLANDA.
Visas söndag 5/11. Boka visningstid!

Röd stuga med vita knutar, ombyggd och tillbyggd 2000 till 
sex rum och kök om ca 100 kvm boarea. Separat garage-
byggnad med snickarbod. Fastigheten är vackert belägen 
på stor, avstyckningsbar naturtomt om 4287 kvm. Pendel-
avstånd både till Kungälv och Alingsås. Pris: 1.500.000 eller 
bud. Mäklare: Hans Götestam, mobil 0708-28 90 29.

0303 - 74 66 90
www.axelssonsfast.se

Linda Johansson

0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

3:A med hiss i BOHUS
Ljus välplanerad lägenhet totalrenoverad -02 men en modern och smakfull 
färgsättning. Balkong i väster med utsikt över älvdalen och Bohus fästning 
i fjärran. Stabil och populär förening. 15 minuter med bil till Göteborg och 
5 till Kungälv. 81 kvm fördelat på kök, vardagsrum, två rymliga sovrum, 
stor klädkammare och helkaklat badrum. Avg. 3.180:- Pris 825.000:- 
eller högstbjudande. Ring för bokad visning

>> De flesta i skolvärlden 
delar vår bedömning att 
bristen på arbetsro är en 
del av förklaringen till de 
försämrade resultaten. <<


