
LÖDÖSE. Barn- och ung-
domsnämndens beslut 
att lägga ned Alvhems-
skolan har fått skolled-
ningen på Tingbergs-
skolan att agera.

I förra veckan skick-
ade Tingbergsskolan ut 
ett brev till föräldrar i 
Alvhem där de framhä-
ver skolan i Lödöse som 
ett alternativ.

– Nu märker vi av en 
naturlig elevminskning 
i de yngre årskurserna 
och därför ser vi en 
möjlighet att kunna ta 
emot barn från Alvhem, 
säger områdeschef 
Anders Pettersson.

Föräldrar med barn på Alv-
hemsskolan har fått något att 
fundera på. När Ale kommun 
inte längre kan erbjuda skol-
undervisning på hemorten står 
eleverna inför ett nytt skolval. 
Detta har uppmärksammats av 
skolledningen i Lödöse, som nu 
lyfter fram Tingbergsskolans 
fördelar i ett brev till vårdnads-
havarna av de 40 elever som på-
verkas av nedläggningen.

– Tingbergsskolan är ett 

geografiskt nära alternativ med 
goda möjligheter att ta emot 
ytterligare elever, utan att un-
dervisningsgrupperna riskerar 
att bli för stora. Det är framfö-
rallt i de yngre årskurserna, f-2, 
som vi ser att elevantalet börjar 
tunnas ut. Det är en naturlig 
elevminskning som vi kommer 
att märka av till hösten, säger 
Daniel Magnusson, rektor f-
6.

Tingbergsskolan har idag 
440 elever, som mest har elev-
antalet uppgått till 470. Nu 
visar dock prognosen för de 
närmaste åren på en rejäl 
minskning (100 elever på fem 
år) och då frigörs lokaler och 
personalkapacitet att ta emot 
barn från Alvhem.

Påfyllning säkerställer
– Det handlar inte om att vi ska 
förstora klasserna, utan en på-
fyllning med barn från Alvhem 
skulle innebära att vi kan säker-
ställa undervisningsgrupper 
om 15-20 elever, säger Anders 
Pettersson.

Om Tingbergsskolan hade 
ett skamfilat rykte i början 
av 2000-talet är tongångar-
na direkt motsatta i dagsläget. 

Skolverket konstaterade nyli-
gen att Tingbergsskolan är en 
trygg och trivsam skola med 
hög måluppfyllelse och bra lo-
kaler. Sedan flera år tillbaka har 
man en positiv betygsutveck-
ling där fler elever än riksge-
nomsnittet blir behöriga till 
gymnasiet. 

– Vår profil är litteratur, 
språk och kultur som vi arbe-
tar mycket aktivt med. Vi för-
fogar över en väldigt hög kom-
petens när det gäller skriv- och 
läsinlärning. Det har resulterat 
i goda kunskaper för eleverna 
och det är vi naturligtvis stolta 
över. Genom att satsa extra 
på läs- och skrivinlärning ges 
barnen en god grund i samtli-
ga ämnen, säger Daniel Mag-
nusson och fortsätter:

– En fördel i att gå på en stor 
skolenhet som Tingbergssko-
lan är att vi har många resurs-
personer placerade på plats, 
som exempelvis skolsköterska, 
kurator, socialpedagog, studie- 
och yrkesvägledare med mera.

Har ni märkt av någon ef-
terfrågan från föräldrar med 
barn i Alvhemsskolan?

– Ja, vi har haft några tele-
fonsamtal och förhoppningsvis 

blir det fler nu när Ale kommun 
har tagit sitt definitiva beslut 
om att lägga ned Alvhemssko-
lan. Alla som vill är hjärtligt 
välkomna att besöka oss, en-
skilt eller i grupp spelar ingen 
roll, säger Anders Pettersson.

När bör ni få besked från 

föräldrarna om deras barn 
ska gå i Tingbergsskolan till 
hösten?

– Rent praktiskt behöver vi 
ha besked under våren, även 
om det inte utgör något hinder 
om en elev börjar mitt i läsår-
et. Det är dock bra att veta hur 

elevunderlaget ser ut när vi gör 
vår tjänstefördelning. På så sätt 
kan vi säkerställa en fortsatt 
hög kvalitet, avslutar Anders 
Pettersson.
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Alvhemsskolans elever välkomnas till Lödöse
– På Tingbergsskolan finns gott om plats

Vi föräldrar, och övriga 
invånare i Alvhem 
med omnejd, har på 

olika sätt försökt få politiker-
na i Barn o Ungdomsnämn-

den på andra tankar när det 
gäller förslaget att avveckla 
skolverksamheten i Alvhem.
Vi har en fantastisk, välskött 
och trygg skola som alla barn 

och vuxna trivs med, en skola 
som verkligen ”ligger mitt 
i byn”. Skolan är Alvhems 
hjärta, och fungerar som den 
gemensamma nämnaren får 

hela vårt samhälle. Att lägga 
ner skolverksamheten innebär 
därför inte bara en katastrof 
för våra barn utan är ett dråp-
slag för hela vår bygd.

Om nu inte politikerna i 
Barn och ungdomsnämnden 
lyssnar på oss när de fattar 

sitt beslut på onsdag (7/3) så 
kommer vi – som en sista des-
perat åtgärd – att lämna in en 
protest/överklagan till Läns-
rätten. 

Vi ifrågasätter nämligen 
om en enskild nämnd har 
mandat att fatta ett beslut 

som inte bara påverkar en en-
skild verksamhet utan ett helt 
samhälle.

Det finns en namnlista på 
Svenssons Livs för dig som 
vill skriva under vår protest.

Föräldrar i 
Alvhemskolans Skolråd

Rektorerna på Tingbergsskolan, Anders Pettersson och Daniel Magnusson, har skickat ett 
brev till föräldrar med elever i Alvhemsskolan. I skrivelsen framhäver de Tingbergsskolan som 
ett alternativ nu när Alvhemsskolan läggs ned.

LÖDÖSE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Beslutet om Alvhem överklagas i Länsrätten

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Eje Engstrand

– Märkligt agerande 
av Lilla Edet kommun
ALAFORS. Brevet från 
Tingbergsskolan till för-
äldrar med barn på Alv-
hemsskolan irriterar 
Ale kommun.

Dessutom får för-
äldrarna en skev bild 
av konsekvenserna att 
byta till en skola i en 
annan kommun.

Möjligheten till kom-
munal skolskjuts uteblir 
till exempel.
Barn- och ungdomsnämndens 
ordförande i Ale kommun, Eje 

Engstrand (s), gillar inte ut-
spelet av Tingbergsskolan i 
Lödöse.

– Jag tycker att det är ett 
märkligt agerande. Lilla Edet 
kommun borde kontaktat oss, 
dessutom får föräldrarna ingen 
rättvis bild av vad ett skolby-
te till Lödöse skulle innebära, 
säger han.

En av konsekvenserna är att 
eleverna inte får gratis skol-
skjuts. Den får istället föräld-
rarna stå för. Det blir också 
svårt för de elever som even-
tuellt vill byta skola längre 

fram.
– Byter man skola är det klo-

kast att låta barnen gå kvar hela 
sin skolgång i samma kommun. 
Grundskolorna följer inte 
samma timplan och ligger olika 
långt fram i ämnena, menar 
Engstrand som också tycker 
att det är en trygghetsfråga.

– Vi kommer att arrange-
ra skolskjuts från rätt sida av 
vägen, så barnen slipper pas-
sera trafikleden.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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