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ÄLVÄNGEN. Elevernas 
bristande engagemang 
för årets soaré på Aro-
seniusskolan fick skol-
ledningen att stoppa 
arbetet med föreställ-
ningen.

Då vaknade plötsligt 
eleverna och markerade 
sitt missnöje med en 
omfattande sittstrejk 
på skolgården.

Rektor Gerd Phlips-
son fick sammankalla 
elevrådet och begära 
fredsplikt för att på 
nytt förhandla om soa-
réns framtid.

När en elev på Aroseniussko-
lan i Älvängen 1976 avled i 
leukemi, blodcancer, bestäm-
de sig lärare och elever att 
göra en insats för barncancer-
fonden. Det blev en soaré med 
teater, musik och dans. Samt-
liga intäkter gick länge oav-
kortat till barncancerfonden, 
vilket gjorde Aroseniusskolan 
till den enskilt största bidrags-
givaren. Soarén har blivit en 
stolt tradition för skolan, men 
allt eftersom åren gått har det 
blivit svårt att göra bakgrun-
den påmind.

– Många elever vill ha kvar 
soarén, men däremot vill de 
inte göra jobbet, menar Gerd 
Philipsson.

På temadagen den 25 april 
får eleverna välja mellan olika 
aktiviteter, de flesta kopplade 
till soarén. Av valen som har 

gjorts i förväg framgår tyd-
ligt att intresset för soarén har 
varit svagt. Endast 31 elever 
valde att arbeta med soarén. 
Den stora massan skrev att de 
ville göra ett dagsverke och 
därigenom skänka pengar-
na till insamlingen, men bara 
tre elever hade angett vad de 
skulle göra.

– Det är uppenbart att 
många tänkt vara hemma och 
bara ta med sig en peng. Det 
är inte så jag vill att vi jobbar 
med temadagar för soarén, 
understryker Philipsson.

Även närvaron på elevens 
val har varit dålig. På dessa 
timmar är tanken att utföra 
många av de praktiska för-
beredelserna inför föreställ-
ningen.

Eleverna fick beskedet om 
att årets soaré skulle läggas 

ned genom sin teaterlärare. 
Noteras ska att eleverna sedan 
årsskiftet börjat repetera mu-
sikalen, Lejonkungen. Hela 
påsklovet offrades för före-
ställningen.

– Det blev en chock för oss. 
Vi bestämde oss omedelbart 
för att protestera mot beslu-
tet. Se dig omkring så förstår 
du att det är fler än vi som 
är upprörda, säger eleverna 
Kristine Rosén och Victo-
ria Lines.

Ganska snabbt samlades 
skolans, i princip samtliga, 
elever på skolgården. Där in-
ledde de ”strejken” i väntan 
på nytt besked. Rektor Gerd 
Philipsson mötte eleverna 
och deras argument.

– Jag hör att ni vill behål-
la soarén, men av valen till te-
madagen att döma är intres-

set väldigt svagt. Närvaron på 
elevens val säger samma sak. 
Vi tror att det kanske är dags 
att göra något annat, att Aro-
seniusskolan hittar en ny tra-
dition. Skolan har svarat för 
en stor insats i 30 år, men nu 
kan det vara läge att gå vidare, 
menade hon.

– Soarén är det enda vi har 
på Aroseniusskolan, som vi 
verkligen är stolta över. Ge 
oss en andra chans, vädjade 
David Nilsson, en av många 
engagerade elever.

Under onsdagsförmidda-

gen rådde ett mindre kaos 
på skolan. Eleverna valde att 
sola, förlåt strejka, i väntan 
på ett mer positivt besked om 
soarén.

– Vi går inte in. Vi utnytt-
jar vår demokratiska rättighet, 
menade eleverna.

Det höll Gerd Philipsson 
inte med om.

– Att uttrycka sin åsikt är 
det fritt fram för, men det be-
tyder inte att man är befriad 
från lektionerna.

För att återfå ordningen 
på skolan kallade rektorn in 

elevrådet till överläggning-
ar. Där kom man överens om 
att diskutera frågan igen och 
elevrådet lovade då att freds-
plikt ska gälla. Det betydde att 
eleverna gick tillbaka till sina 
lektioner på eftermiddagen. 
Mycket tyder på att eleverna 
ges en andra chans att genom-
föra soarén, men att det då 
ställs större krav än tidigare. 
Beslut tas på fredag morgon 
(läs alekuriren.se).

Strejkade för att rädda soarén

Eleverna på Aroseniusskolan tog till strejk i protest mot att skolledningen valt att ställa in 
årets soaré som samlat in miljontals kronor under 30 år till barncancerfonden. Rektor Gerd 
Philipsson mötte och tog debatten med de strejkande eleverna på skolgården.

Victoria Lines och Kristine Rosén ledde insamlingen av namn-
underskrifter i onsdags. På kort tid samlade de ihop 282 sig-
naturer. Imponerande med tanke på att eleverna sades vara 
ointresserade av soarén...
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Minst 30 000 kronor blir slut-
notan för den meningslösa 
skadegörelse som inträffade 
i Älvängen, fredagen den 13 
april. Luckor till ett 40-tal be-
lysningspunkter hade knack-
ats sönder och skadat säkring-

arna. Detta i sin tur gjorde att 
det blev nattsvart på den aktu-
ella sträckan.

– Vi ser mycket allvarligt 
på det inträffade. Det finns 
en risk i att det kan bli spän-
ningssatt någonstans och då är 

det fara för allmänheten. Jag 
tror aldrig tidigare att vi har 
varit med om en sådan om-
fattande skadegörelse, säger 
Jan Mohr.

Sabotaget medförde att 
anläggningen fick tas ur drift 
under några dygn, till dess att 
felen kunde repareras.

– Det krävdes en hel del 
insatstimmar för att återställa 
allt till det normala. Vår per-
sonal har definitivt viktiga-
re saker att göra på dagarna 
än att laga belysningspunkter 
som folk roar sig med att slå 
sönder, säger Jan Mohr.

Det finns ännu ingen 

person gripen för skadegö-
relsen, men polisen arbetar 
med ärendet.

JONAS ANDERSSON

Skadegörelse släckte delar av Älvängen
ÄLVÄNGEN. En omfattande skadegörelse av belys-
ningspunkter ägde rum i Älvängen natten till förra 
fredagen.

Det var på gångvägen mellan Vikadamm och 
Madenområdet som ett 40-tal lyktstolpar utsattes 
för vandalisering.

– Den här typen av meningslös förstörelse kostar 
mycket pengar och kan dessutom innebära fara för 
allmänheten, säger Jan Mohr, planeringschef på 
Ale Elförening.

Älvängens vårdcentral
informerar

Fr o m onsdagen den 2/5 har alla 
distriktssköterskor (DSK) 

nya telefonnummer.

Margareta, DSK och BVC Nol 0521-263033

Maria, DSK och BVC Nol/Alafors 0521-263032

Katarina, DSK Alafors (vuxna) och
Diabetesmottagning 0521-263030

Linda, DSK och BVC Älvängen 0521-263034

Gittan, DSK och BVC Älvängen, Allergi/Astma/
KOL-mottagning 0521-263035

Pernilla, BVC Älvängen 0521-263031

Uppringning kommer att ske via TeleQ, 
likadant telefonsystem som 
vårdcentralen i Älvängen.

Gåvotelefon
0771-90 2003
www.rb.se

Förändra

utsikten 

för miljon-

tals barn.
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