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ALE. I måndags läm-
nade Folkpartiet Libe-
ralerna Ale in en motion 
om skriftliga omdömen 
vad gäller ordning och 
reda i skolan. 

Alla föräldrar med 
barn i grundskolan ska 
enligt den erbjudas 
skriftlig information om 
barnets sociala utveck-
ling och i de högre 
årskurserna skrivs 
omdömet in i termins-
betyget.

Motionens intentio-
ner fick ett svalt mot-
tagande hos de som 
lokaltidningen varit i 
kontakt med.

Alekuriren har diskuterat för-
slaget med ett antal rektorer 
i Ale kommun. De är över-
ens om att ordning och reda 
är viktigt för en trygg skol-
gång, men idag arbetar man 
redan målmedvetet med den 
frågan. En av de rektorer som 
Alekuriren varit i kontakt med 
är Göran Klang på Albosko-
lan.

– ”Ordning och reda” har 
en negativ klang. Förslaget 
”andas” för mycket auktori-
tär 50-tals skola där elever-
na var tvungna att rätta sig i 
ledet och läraren visste bäst, 
säger han.

Han tror inte man kommer 
någon vart med att hota elever 

med skriftliga omdömen till 
föräldrarna. Dessutom arbe-
tar skolan redan aktivt med 
att ringa in de elever som är 
stökiga  i klassen och hjälps 
åt att lösa situationen tillsam-
mans med föräldrar och fri-
tidsledare.

– På min skoltid hade vi 
betyg i ”ordning och uppfö-
rande” och det resulterade i 
att vissa blev riktiga ögontjä-
nare, det vill säga de uppträd-
de perfekt när lärare gick förbi, 
men betedde sig dåligt mot 
sina klasskompisar. Så jag ser 
hellre ett skriftligt omdöme i 
hur bra ”kamrat” man är mot 
de andra på skolan, säger 
Göran Klang.

För tidigt
Tibor Ragnmark, rektor på 
Nolskolan, tycker det är för 
tidigt att ge skriftliga om-
dömen på elevers sociala ut-
veckling redan i grundsko-
lan. Han menar att det hand-
lar om en mognadsprocess där 
vissa barn knäcker den socia-
la koden tidigare än andra och 
har dessutom med sig olika 
förutsättningar hemifrån. 

– Vissa barn kommer från 
familjer med sociala svårig-
heter och andra kan bo i lyx-
villa och ha enorma presta-
tionskrav från föräldrarna. 
En del barn fungerar socialt 
bra i vissa ämnen och sämre 
i andra, säger Tibor Ragn-
mark.

Dessutom jobbar man 
redan med ett helhetstänkan-
de på Nolskolan. Det innebär 
att alla faktorer som kan på-
verka en elevs prestation ses 
över.

Ett verktyg
På Aroseniusskolan i Älväng-
en anser rektor Gerd Phi-
lipsson att skriftliga omdö-
men till föräldrarna kan vara 
ett verktyg för att få ordning 
och reda i skolan, och det kan 
även göras i de lägre klasser-
na säger hon. 

Hon tycker inte man ska 
gå tillbaka till det system som 
fanns då hon själv växte upp, 
men det är viktigt att ha den 
sociala samarbetsförmågan 
när man sedermera kommer 
ut i arbetslivet. Arbetsgiva-
re efterfrågar inte bara det 
humana kapitalet i form av 
kunskap utan även social 
kompetens som till exempel 
samarbetsförmåga.

– Men det här jobbar vi 
egentligen redan med på 
skolan. Idag har vi åtgärdspro-
gram där vi tillsammans med 
föräldrarna sätter in resurser 
och skriver ned hur man ska  
komma tillrätta med ett speci-
fikt problem hos eleven, säger 
Gerd Philipsson.

ENKLASTE SÄTTET ATT FÅ
ETT RENT SAMARBETE.
BYT PARTNER.
Du som väljer Renova kan lita på att ditt avfall tas om hand på
bästa sätt – inget som kan skada djur eller natur, himmel eller
hav slinker igenom. Gör din nuvarande partner mindre än så?
Byt direkt. På renova.se kan du läsa mer.
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Folkpartiet liberalerna Ale lämnade i måndags in en motion till kommunfullmäktige om att 
införa skriftliga omdömen redan i unga år i grundskolan. Föräldrarna ska tidigt kunna få ett 
svart på vitt hur barnen uppför sig. Tanken är att förbättra lärandemiljön i skolan. 
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