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LE KOMMUNA

Torsdag 29 mars kl 18.00 
slår vi upp portarna till årets Boliviabasar

Då är hela skolan fylld med olika aktiviteter och stånd 
med matbröd, kaffebröd, chokladhjul, korv och bröd, 

lotteri och tombola med många fina priser.
Missa inte denna kväll!! 

Du bidrar till vårt solidaritetsarbete för barn i Bolivia.
Basaren pågår till längst kl. 20.00

Dragning på lotterierna ca. kl. 19.30

Väl mött önskar all personal på Älvängenskolan

Välkommen till 
vår Boliviabasar

på Älvängenskolan

Debatten om betygens 
vara eller inte vara 
kan för den oinvig-

de kännas väldigt teoretisk. 
Bör man uttrycka elevers 
kunskapsnivå i ord, enstaka 
bokstäver eller siffror? Hur 
många nivåer är det prak-
tiskt möjligt att använda sig 
av och hur skall kriterierna 
för de olika nivåerna formu-
leras? Skall skolan jobba mot 
strävansmål eller mer mät-
bara mål?

I själva verket är dock 
frågan om betyg ganska 
okomplicerad. Är det skolans 
viktigaste uppgift att för-
medla kunskap och demo-
kratiska värden, eller att sor-
tera våra barn och unga efter 
duglighet. En sortering som 
innebär olika möjligheter 
till fortsatta studier och yr-
kesval? Vi i Miljöpartiet är 
övertygade om att det bästa 
sättet att nå skolans mål är 
att genom attraktiva peda-

gogiska miljöer i skolan och 
förskolan ge våra elever goda 
förutsättningar för lärande. 
Det nya konservativa parti-
et Folkpartiet ser istället lös-
ningen på skolans utmaning-
ar i att redan i tolvårsåldern 
dela in elever i lyckade och 
misslyckade samt att ge dem 
ett omdöme om hur väl de 
passar in i de vuxnas normer 
för hur en skötsam elev upp-
träder. 

Luras inte av Folkpar-
tiets påståenden att landets 
lärare sluter upp bakom för-
slaget om ytterligare betyg-
steg i grund- och gymnasie-
skolan. Luras inte heller till 
att tro att syftet med dessa 
är att hjälpa de som har det 
svårt i skolan. Precis som fö-
reslagna förändringar i gym-
nasieskolan, att minska de 
teoretiska inslagen i de prak-
tiska programmen samti-
digt som vuxenutbildning-
en nedmonteras, är det istäl-

let ett försök att vrida tillba-
ka klockan till gamla tiders 
kunskaps och människosyn. 
Till ett samhälle där politi-
ker bestämmer vad som är 
bra och dåligt vetande och 
beteende och där den som 
inte passar in i normen skall 
veta sin plats. Där ungdomar 
redan i femtonårsåldern skall 
göra sitt yrkesval och sedan 
helst stanna inom det. 

Miljöpartiet vill istället 
att våra engagerade pedago-
ger, som redan gör ett fan-
tastiskt arbete i förskolor och 
skolor, fortsätter att koncen-
trera sig på undervisning och 
demokratisk fostran. De är 
en ovärderlig men begränsad 
resurs för kommunen. En 
resurs som skall användas till 
att skapa vetgiriga, nyfikna, 
fantasifulla, kreativa och ifrå-
gasättande medborgare, inte 
till att sortera!  

Miljöpartiet i Ale
Marcus Larsson

Onsdagen den 14 mars 
avhöll De Handi-
kappades Riksför-

bund (DHR) Ale ett välbe-
sökt Årsmöte i Aktivitetshu-
set i Älvängen. Vice ordfö-
randen Gunilla Wallengren 
hälsade välkommen. Paren-
tation hölls för medlemmar 
som lämnat oss under året.

Till att leda årsmötesför-
handlingarna valdes under-
tecknad med Marie-Louise 
Hansson som sekreterare. 
Ur verksamhetsberättelsen 
för 2006 kan noteras att för-
eningen anordnat fem med-
lemsmöten samt Gökotta. 
Styrelsen har sammanträtt 
10 gånger. Året avslutades 
med att fira avdelningens 20-
års-jubileum. Medlemmarna 
har deltagit i konferenser och 
kurser som anordnats av di-
striktet och HSO samt olika 
aktiviteter såsom smärtgrupp, 
sygrupp och hobbygrupp. Av-
delningen verkar i hela Ale 
och södra Lilla Edet.

Styrelsen riktade ett stort 
tack bland annat till perso-
nal på servicehus och akti-
vitetshus, arbetsterapi och 
sjukgymnastik för ett trev-
ligt bemötande och ett gott 
samarbete under året. En in-
komstkälla för föreningen är 
lotterier varför ett särskilt 
tack gick till alla som skänkt 
vinster och alla som köpt lot-
terna.

Styrelsen för 2007: Ord-
förande Gunilla Wallengren; 
vice ordförande Rolf H Jo-
hansson, ledamöter: Pia-
Lotta Lagerlöf. Evy Jo-

hansson, Monica Sögaard 
och Iris Wallengren.

En verksamhetsplan för 
2007 fastställdes. Där fastslås 
bla att avdelningens ändamål 
är att arbeta för funktions-
hindrades delaktighet i sam-
hället; bedriva opinionsbild-
ning kring dessa frågor samt 
att informera om vilka möj-
ligheter och rättigheter som 
finns när man har funktions-
hinder. Studiecirkelverksam-
heten  ( sömnad och läsecir-
kel ) kommer att fortsätta men 
slöjdcirkeln har ingen ledare 
efter Kennart Larsson, som 
efter många år avböjt att leda 
den. Styrelsen tackar Kennart 
för många års kursverksam-
het. Medlemmarna uppmanas 
att komma med förslag på ef-
terträdare. En resa för med-
lemmarna ska anordnas under 
året. Vill man vara välinfor-
merad kan man besöka hem-
sidan.

Årsmötet beslutade att göra 
följande uttalande: ”DHR Ale 
uppmanar Ale kommun att ta 
del av Vänersborgs kommuns 
regler för färdtjänst och för-
ändra Ales regler därefter! I 
Vänersborg gäller färdtjäns-
ten i hela Västra Götaland - 
till en kostnad av kollektivtra-
fiktaxa + 30%!”

Marie-Louise Hansson, 
som avgick ur styrelsen, av-
tackades med vackra vårblom-
mor. Därefter tog Daniel 
Perez oss med på en musika-
lisk resa till bland annat Kuba 
och Spanien men även i Sve-
rige. Daniel sjöng till eget gi-
tarrackompanjemang bla Ta-
tuerarvalsen, Guantaname-
ra och la Comparcita samt 
ledde allsång. 

En trevlig kväll avslutades 
med kaffe och bakelse samt 
det traditionella lotteriet.

Rose-Marie Fihn

ALMI
FÖRETAGSPARTNERAle kommuns näringslivsbolag

Frukostmöte på Hotell Surte står för dörren igen!!  Månadens värd är 
Arbetsförmedlingen.
De har tagit fasta på att vi fått en ny regering, och en ny arbetsmarknadspolitik. 
Man hör och ser mycket om den i media, men har man haft tid att sätta sig in i 
alla för förändringar? Hur påverkar det ditt företag? Alla med anställda, och/eller 
som är i tankar att anställa borde ta vara på möjligheten att i samlad förpackning 
få de viktigaste nyheterna. Kjell Johansson kommer från Länsarbetsnämnden, och 
dom är faktiskt Sveriges största rekryteringsföretag!

Vi tar också tillfället att informera om hur konsumentrådgivningen kommer att 
hanteras i Ale kommun med hjälp av Konsument Göteborg. Vi får bl a veta vad 
som är vanliga frågor från konsumenterna samt erbjudande till företagen om 
utbildning i konsumenträtt.
Vad händer i Ale kommun. Förvissa dig om att du alltid är uppdaterad.  Denna 
gång är det kommundirektör Stig Fredriksson som informerar.

FRUKOSTMÖTE
FREDAG 30 MARS KL 7.00 - 9.00, HOTEL SURTE

På programmet
Senaste nytt från kommunen!

Stig Fredriksson, kommundirektör 

Vad betyder den nya arbetsmarknadspolitiken 
för ditt företag?

Kjell Johansson, Länsarbetsnämnden Västra Götaland 

Konsumentrådgivning i Ale
Maria Wång – Monika Jukic Konsument Göteborg

OBS! Ingen anmälan Vi bjuder på frukost 07.00-07.40
Du bjuder på din närvaro!!

Wallengren ny ordförande i DHR

Gunilla Wallengren, framgångsrik handikappidrottare, valdes 
till ny ordförande förDHR i Ale.

Låt er inte luras av 
folkpartiets betygsidéer


