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Ett litet inslag angå-
ende detta med skol-
situationen i Alvhem 

och egentligen hela Ale 
kommun.
Vad får våra barn kosta 
för kommunen? Jag och 
många med mig tycker 
säkert att barnomsorg och 
skola kan aldrig vara för 
dyr. Barn måste få kosta 
ju mer pengar vi satsar på 
våra barn desto bättre får 
dom det i sin vardag.Situa-
tionen är liknande i äldre-
omsorgen. Dessa två grup-
per måste kosta pengar.
När man väljer att bosät-
ta sig i en kommun,starta 
en familj, måste man kunna 
förlita sig på att skola 
och barnomsorg har hög 
klass. Med tanke på hur 
många timmar om dagen 
dom vistas i den miljön.
Detta måste fungera oav-
sätt var du bor i kommu-
nen.Vi har nu ett relativt 
bra bra utbud i kommunen 
men det hade kunnat vara 
bättre, det är många som 
inte är nöjda. När man ser 
kölistan till friskolan, runt 
600 barn. Detta är en oer-
hört stark kritik mot den 
kommunala skolan,nåt är 
ju allvarligt fel. Då är det 
väl inte läge att göra ner-

dragningar. Frågan skulle 
istället vara hur gör vi en 
skola som våra invånare 
(skattebetalare) vill ha. Hur 
mycket mer pengar behö-
ver nämnden för att fixa 
detta? Skolan och barnom-
sorgen skall vara enaståen-
de i ale kommun. Det är åt 
det hållet ni ska ha siktet 
inställt. Med den inställ-
ningen som majoriteten 
av politiker i vår kommun 
nu har är det en lång väg 
till att få ”Sveriges bästa 
skola”. Så länge våra poli-
tiker kallar vår skola för en 
”blödning” går vi en mörk 
framtid till mötes när det 
gäller våra barn. Så öppna 
nu ögonen och se att det är 
liv ni bollar med och inte 
maskiner som ni vill skicka 
runt i kommunen. Ni har 
ju gått ut med att ni har 
över 40 miljoner plus på 
”kontot” – satsa då på dom 
nämnder som under en 
period behöver extra stöd. 
Det är väl ändå så man får 
en kommun i balans, dom 
starka ger stöd åt dom 
svaga. Skapa en kommun 
som vi kan vara stolta över 
och inte tvärtom vilket 
läget är nu.

Linda Karlborg
Alvhem

Fokus för skolan ska vara 
kunskap! En förutsätt-
ning för att skolan ska 

kunna fokusera på sin huvud-
uppgift är att det råder lugn 
och ro i klassrummet. Inte 
minst elever med svårighe-
ter i skolan är helt beroende 
av att det inte är stökigt runt 
omkring dem. För dem som 
inte kan få hjälp och stöd he-
mifrån är det viktigt att klass-
rummet utgör en lugn och sti-
mulerande miljö.

I Alekuriren vecka 9 
kunde vi läsa att ”intresset 
är svalt för Folkpartiets 
motion om skriftliga 
ordningsomdömen och 
att det inte är framtidens 
melodi”. Den slutsatsen drog 
Alekurirens Silvia Rydberg 
efter att ha intervjuat några 
få Ale-rektorer. Ett alldeles 
för magert underlag för att 
våga dra några som helst 
slutsatser anser jag.

I dagarna har TV4 och GT 
genomfört en undersökning 
om ordningsomdömen 
med hjälp av Novus. 
Underlaget där var 1000 
vuxna och 600 ungdomar. 
84% av de vuxna och 60% 
av skolungdomarna vill att 
skriftliga ordningsomdömen 
ska införas. På fyra månader 
har Skolminister Jan 
Björklund (fp) kommit med 
ett batteri av åtgärder som 
ska återställa ordningen i de 
svenska skolorna. Och att vi 
har stöd för våra förslag visar 
också en undersökning som 
GP/Sifo har gjort. Hårdare 
regler välkomnas framförallt 
hos de åldersgrupper 
som själva har barn eller 
barnbarn i skolåldern. Bland 
pensionärerna svarar 86 
procent ja och i gruppen 
mellan 30 och 49 år vill 79 
procent ha mer disciplin. 
I GP/Sifo-undersökningen 
är 86 procent av de 

borgerliga väljarna posi-
tiva till hårdare regler 
men även 71 procent av 
socialdemokraternas stöder 
kraven på tuffare tag. Mest 
negativa till hårdare regler 
i skolan är vänsterpartiets 
väljare. Även bland 
miljöpartisternas väljare 
finns en viss tveksamhet 
men här är lika många för 
som emot. Vi Folkpartister 
lyssnar på våra väljare!

Lärarna behöver större 
befogenheter men vi måste 
också involvera föräldrarna 
i arbetet med att få arbetsro 
i skolan. En modern form 
av ordningsomdöme är ett 
bra verktyg. Det handlar om 
att ta hänsyn till andra, att 
komma i tid och visa respekt 
för lärare och kamrater. Ett 
ordningsomdöme syftar till 
att ge lärare och föräldrar 
bättre möjligheter att 
tillsammans kunna hjälpa 

eleverna att bli bättre på att 
ta ansvar.

Det finns en rad inter-
nationella undersök-
ningar som ger dystra 
besked om våra elevers 
kunskaper och bekräftar 
behovet av förändring. 
Enligt den internationella 
studien TIMSS (2003) är 
sen ankomst, skolk och 
svordomar vanligast bland 
svenska elever. Även vad det 
gäller stök och oordning i 
klassrummet toppar Sverige 
statistiken.
Att ställa krav är att bry sig!!!

Folkpartiet liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Stark stöd för Folkpartiets krav 
på tydliga regler i skolan

Självklart ska det vara 
ordning och reda i 
skolan, men om man 

tror att lösningen är att 
införa ordningsbetyg är 
man fel ute anser vi. Skolan 
är och ska vara en läran-
de miljö för livet men idag 
har barn/ungdomar så 
många fler informationska-
naler, som har en stor in-
verkan på gott och ont. Ar-
betet med barns attityder 
och agerande mot andra 
måste fortgå både i och ut-
anför skolan. I detta har alla 
vuxna som barnen möter ett 
stort ansvar.
Vårt mål är att ha en bra 
och välfungerande föräldra-
kontakt, och därför försö-
ker vi ta kontakt med elev-
ens målsman så fort det 
finns ett behov. En del av 
den kontinuerliga kontak-

ten är utvecklingssamtal 
med varje elev och dess för-
äldrar minst en gång per 
år. I dessa samtal får föräld-
ern en bild av hur eleven 
fungerar i skolan till exem-
pel vad gäller samarbets-
förmåga och agerande mot 
andra. Under samtalet tar vi 
även gemensamt fram en så 
kallad IUP (individuell ut-
vecklingsplan) vilket beskri-
ver både kunskapsmål och 
sociala mål för eleven. Om 
man inte når föräldrar och 
elev genom dessa möten 
tror vi inte att ett ordnings-
betyg är lösningen. 

Vad vi behöver satsa på 
är att lärare i så stor ut-
sträckning som möjligt kan 
jobba med elevers värde-
grund redan i förskolan 

och sedan i skolan. Detta är 
något vi redan arbetar med, 
men när det skärs ned på 
resurser minskar möjlighe-
terna. 

Genom mer resurser 
till förskola/skola kan vi 
ha fler vuxna som ger stöd 
till behövande elever, som 
kan ge vägledning i hur 
man skall agera i och ut-
anför klassrummet. Med 
fler vuxna kan vi också ha 
mindre grupper, följa upp 
fler händelser och konflik-
ter och arbeta mer med 
det förebyggande arbetet. 
Detta skulle påverka miljön 
i skolan och elevernas ut-
veckling betydligt mer än 
införandet av skriftliga om-
dömen och ordningsbetyg.
Personal på Nödingeskolan

Mer resurser till skolan bättre lösning

Inte läge för ned-
dragningar i skolan

ÅRSMÖTE
Onsdagen den 28 mars 

kl. 19.00 på Repslagarmuseet
Vi finns med på årets TUR-mässa

Vi hälsar dig även välkommen till 
Repslagarmuséets monter F 01:96, plan 2
Lördagen den 24 mars kl 09.00-18.00
Söndagen den 25 mars kl 10.00-17.00

Servering till självkostnadspris
StyrelsenHjärtligt välkomna!

Angående den kärva ekonomin
Mot bakgrund av att 

kommunen inte 
tycks ha råd med 

att erbjuda bofasta skatte-
betalare och Alebor skola 
och barnomsorg om de bor i 
Alvhem, Hålanda och Starr-
kärr så förefaller det vet-
tigt att fundera över om man 
har råd med flyktingmot-
tagning i ett så kärvt ekono-
miskt läge.

 Dessutom kan integratio-
nen av flyktingarna påver-
kas negativt om skolor, häl-
sovård och bostadmarknad 
belastas med ökad kostnad i 
ett läge där områden som de 
ovan nämnda Alvhem, Hå-
landa och Starrkärr fått stå 
tillbaka på grund av ekono-
miska orsaker. 

Har man råd med flyk-
tingar men inte med service 

till egna skattebetalare kan 
missämja lätt uppstå. Och 
det gynnar väl ingen.
 

Henke Johansson


