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Lilla Fonddagen
Tisdag 20 mars

Swedbanks kontor i Älvängen
18:00 – 20.00

Har du funderingar kring ditt sparande?

Vi inbjuder dig till en inspirerande kväll med fokus på ditt sparande.

Ett axplock ur programmet:
 • Hur fungerar olika sparformer; aktiefonder, räntefonder?
 • När skall man köpa/sälja/byta och till vad?
 • Vilka skatteregler gäller; kvittning m.m.?
 • Vad har Swedbank Robur för nyheter; Lux Protect 90, BRICT,  
  externa fonder?
 • Prisutdelning för lokala vinnare i Kundmästerskapen i Fonder

Kvällens gäst är Ulf Sigbratt från Swedbank Robur

Vi avslutar kvällen med mingel och lättare förtäring

Anmäl dig senast 16 mars
Swedbank Älvängen 0303-33 48 80 niklas.javert@swedbank.se

På förstasidan i Aleku-
riren nr 8 står det en 
stor rubrik ”Hellre 

personal än lokaler”. Läser 
man lite längre ner i ingres-
sen står det ”– Vi prioriterar 
personal före lokaler för att 
garantera Ales barn en trygg 
skola och mer kunskap åt 
alla”. Inne i tidningen fort-
sätter det i samma stil; ”För-
ändringarna måste göras för 
att kunna fortsätta utveck-
la skolan i Ale till framti-
dens skola. Små enheter slås 
ihop till större och effektiva-
re skolor. Genom att samla 
resurserna hoppas den poli-
tiska majoriteten att kvalitén 
och lärartätheten ska kunna 
bibehållas  - kanske till och 
med utökas.” Vidare står det 
i artikeln att anledningen till 
reformerna inom skolan är 
att elevantalet minskar sam-
tidigt som behovet av barn-
omsorg ökar.

Ursäkta språket, men 
vilket skitsnack! Jag undrar 
hur man överhuvudta-
get kan använda ordet ef-
fektivt i kombination med 
skola och små barn? Männis-
kor, gamla såväl som unga, 
är inga saker som man bara 
kan spara in på och effek-
tivisera! Vad menar politi-
kerna med effektivitet inom 
skolan? Är det verkligen så 
väldigt hög lärartäthet inom 
skolan i Ale?

Om jag tolkar artikeln 
rätt så vill Barn- och ung-
domsnämnden flytta de 
barn som är hemmastad-
da i Alvhem och Hålan-
da till en större skola/för-
skola i Skepplanda, för att 
man i Skepplanda kommer 
att få tomma lokaler. I Starr-
kärr och Alafors skyller man 
på friskolan och vill flytta 
på de elever som är hem-
mastadda där, till en större 
skola i Ledet. Och då får 
man tomma lokaler i Alafors 
som man vill flytta de elever 
på Älvskolan som redan är 
hemmastadda i Älvängen till 
Alafors. Kommer verkligen 
alla dessa runtflyttningar av 
barn skapa en lugn och trygg 
lärandemiljö i de nya större 
enheterna? Är det inte dags 
för politikerna att se lite 
längre, det vill säga, att om 
behovet av barnomsorg ökar, 

så kommer även elevantalet 
inom en relativt snar fram-
tid att öka!

Dessutom står det att 
läsa på kommunens hemsida 
att elever på Älvskolan har 
sociala och/eller emotionel-
la svårigheter och att dessa 
elever behöver mer hjälp 
än deras hemskolor kan er-
bjuda. I dagsläget är det 68 
elever på Älvskolan i skolår-
en 1-6. Dessa fyller inte på 
långa vägar ut Alaforsskolan. 
Är det tänkt att de försko-
leavdelningar som idag finns 
på Alaforsskolan, en avdel-
ning med äldre barn som 
öppnade hösten 2006 och 
en småbarnsavdelning som 
öppnade i helt nyrenoverade 
lokaler i februari 2007, skall 
vara kvar? Är det mening-
en att små förskolebarn ska 
blandas med elever med so-
ciala och/eller emotionella 
problem? 

På vilket sätt lämnas 
de svaga eleverna i stick-
et genom att de får gå kvar i 
Älvängen? Vilken lokalkost-
nad görs det av med när Älv-
skolans elever flyttas, Ala-
forsskolans eller Älvskolans? 
Jag arbetar som lärare i en 
grannkommun, och skulle 
gärna vilja veta på vilket sätt 
elevvårdsteamen fungerar 
bättre i Ale än i andra kom-
muner, och på vilket sätt 
de skulle fungera bättre på 
större skolor än på små.

På vilket sätt gynnas sva-
gare elever av att gå i större 
skolor? Undersökning-
ar från Karolinska institu-
tet visar snarare på en ökad 
risk för psykiska problem 
bland elever på stora skolor. 
Min egen erfarenhet är att 
små skolor generellt leder 
till färre störningsmoment 
för eleverna, vilket skapar en 
lugnare och tryggare miljö 
än en stor skola med flera 
lärare och elever. Gynnas 
svagare elever genom att det 
blir fler elever och lärare 
som man inte känner? 

Vidare står det i artikeln 
att ”små skolor med lite per-
sonal skapar ingen kvalitet”.  
På vilket sätt då? Vad, vilka 
undersökningar, baseras det 
uttalandet på? Visst håller 

jag med Per-
Anders Klö-
versjö om att 
”lärare be-
höver kol-
legor för 
att utveck-
las och för 
att lösa pro-
blem”. Men, 
det är ju ing-
alunda så i 
dagens sam-
hälle att det 
är en ensam 
lärare på en 
liten byskola 
som har an-
svaret för alla 
bygdens barn 
i skolåldern. 
Även på små 
skolor finns 
det idag alltid 
kollegor att 
rådfråga och 

utbyta idéer med. Det ligger 
något i det gamla talesättet 
”ju fler kockar desto sämre 
soppa”. Att det blir fler kol-
legor innebär inte per auto-
matik att det blir en bättre 
arbetsmiljö. Det är lätta-
re att, för att använda poli-
tikernas egna ord, vara ef-
fektiv i en mindre grupp; ju 
fler kollegor, desto fler viljor 
som skall tas hänsyn till. 
Fler kollegor (och elever på 
skolan) innebär för läraren 
fler möten, fler diskussioner, 
fler konflikter som måste 
lösas. Helt enkelt mer tid 
som kommer att tas från lek-
tionsplanering och liknan-
de. Idag har man, åtmins-
tone i den kommun jag ar-
betar, dessutom studiedagar 
tillsammans med lärare från 
de andra skolorna i kom-
munen. Dessa studiedagar 
är utmärkta tillfällen för oss 
lärare att utbyta pedagogiska 
idéer och erfarenheter på.

Jag håller med lärarför-
bundets ordförande i Ale, 
Christer Englund, om att 
”Besparingarna i grundsko-
lan får betalas av gymnasiet”.  
Självklart är det så. Ju mer 
det sparas i grundskolan och 
ju större enheter det blir, 
desto fler elever kommer att 
falla igenom och inte klara 
betyget godkänt i kärnämne-
na. Som Christer Englund 
påpekar kommer dessa barn 
att få gå på det individuella 
programmet för att läsa upp 
sina betyg, vilket kommer att 
ge en merkostnad för gym-
nasiet. Men vad bryr väl sig 
barn- och ungdomsnämn-
den om det? Dessa kostna-
der kommer att hamna hos 
en helt annan nämnd, och är 
därmed inte deras problem. 
Eller?

Till vad skall förra årets 
överskott gå? Varför är det 
fel att satsa dessa pengar på 
skolan? Kan inte de runt 15 
miljoner kronor som årligen 
betalas ut till utbildnings-
platser i andra kommuner, 
användas till att skapa under-
visning på hemmaplan? Vore 
det inte lämpligt att som po-
litikerna faktiskt säger, samla 
resurserna på ett ställe; Om 
nu Älvskolans elever nöd-
vändigtvis måste flyttas, 
flytta dem då till Himlasko-
lans tomma lokaler.

Skapa även utbildnings-
platser för bland annat de 
högpresterande elever inom 
autismspektrumet som kom-
munen betalar närmare 15 
miljoner kronor om året till 
andra kommuner för, så blir 
det ett samlat ”centrum” för 
elever med speciella behov. 
Om detta nu är kommunens 
vision. Behåll åtminstone en 
av Alaforsskolan eller Starr-
kärrskolan som F-4 skola. 
Slår man samman de elever 
från Starrkärr och Alafors 
som hösten 2007 kommer 
att gå i skolan, kommer det 
att bli lagom stora klasser, en 
i varje skolår, i åren F-4, all-
deles utmärkt för Alafors-
skolan. 

Anna Dahlin

Vet politikerna verkligen 
vad de pratar om?Hundägare som låter 

sina hundar skita 
på gatorna, och 

inte plockar upp efter dem, 
är riktiga kräk. De borde 
straffas.

Vi vill härmed uppmana 
kommunens buspojkar att 
utföra följande bus: När ni 
ser en hundägare som inte 
plockar upp skiten efter sig; 
följ efter dem och kolla var 
de bor. När ni sedan blir 
skitnödiga går ni dit och 
skiter på deras trappa. Av-
sluta sedan det hela med att 
sätta fast ett ex av den här 
insändaren på toppen av 

skithögen.
Då kanske de tänker sig 

för nästa gång.
Deras beteende leder 

inte bara till ett präktigt hat 
från alla oss som tycker om 
att gå omkring på rena trot-
toarer, det leder också till 
att ALLA hundägare miss-
tänkliggörs. Den här in-
sändaren kan ju exempel-
vis, om uppmaningen följs 
men missbrukas, leda till 
att oskyldiga hundägare 
får skit på trappan, vilket 
skulle vara otroligt trå-
kigt. Kanske till och med 
ännu tråkigare än att, som 

oskyldig flanör, trampa i en 
hundskit som fram till för 
ett par dagar sedan låg dold 
i snön på trottoarkanten.

När vi var ute och pro-
menerade bland hundski-
ten på Surtes gator i sön-
dags såg vi för övrigt ett 
tydligt hundfotavtryck i en 
hundskit. Det är bara att 
hoppas att hunden trampa-
de i sin egen hundskit, och 
sedan gick hem och travade 
omkring i sin äckliga ägares 
vita plyschsoffa.

Janne Auvinen, Surte
Martin Karlsson, Surte

Nicklas Tollesson, Surte

”Vi kommer fortsät-
ta ta vårt ansvar”, säger Jarl 
Karlsson (s). Det låter ju bra 
med Vi. Undrar bara vad Jarl 
Karlsson menar med vi ?
Kanske det är vi andra 
Alebor som får ta konse-
kvenserna! 

De som inte har någon 

bostad – och får stå tillbaka.
De som är öppet arbetslö-

sa, (c:a 450 stycken!). Skolor 
som kommunen är tvingade 
att stänga på grund av dålig 
ekonomi. Sämre tillgång till 
vård och omsorg. 

Listan kan göras lång!
Förra året tog vi emot 43 

flyktingar. Hur många i år?
Avtalet med integrations-
verket skall sägas upp, så att 
kommunfullmäktige, gärna 
med sluten omröstning får 
säga sin mening. 

Rune Karlsson

Straffa hundägare

Angående Jarl Karlssons uttalande:

"Vi kommer fortsätta ta 
vårt ansvar"

www.alekuriren.se

Insänt

Vi gästas av Daniel Perez som sjunger 
och spelar svenska visor och toner från 

sitt hemland Kuba.

Vill Du dricka en kopp kaffe och äta en 
smörgås anmäl dig till Ewy Johansson.

Tel 0303-96651

Styrelsen

ÅRSMÖTE
onsdag 14 mars kl 18.00
Aktivitethuset i Älvängen


