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Nu inför regeringen 
en modern lärlings-
utbildning på gym-

nasiet. Äntligen får ungdo-
mar som har en önskan att 
jobba praktiskt och utbilda 
sig inom ett yrke bättre möj-
ligheter till det.

I dag är ungdomsarbets-
lösheten hög och det är 
viktigt att göra så mycket 
som möjligt för att få fler i 
arbete. Sverige behöver kva-
lificerade yrkesarbetare. Vi 
måste inse att alla ungdomar 
inte vill bli akademiker.

Var tredje svensk tjugoår-
ing saknar i dag gymnasieut-
bildning. Framförallt är av-
hoppen från yrkesprogram-
men stora.

I våra kommuner var an-
delen som inte fullföljde 
gymnasieskolan 2006 följan-
de (Skolverkets statistik):

Ale 28%
Lilla Edet 32%
Huvudorsaken är att 

alla elever har tvingats läsa 
nästan ett helt år av allmän-
teori, oavsett om man vill 
söka sig till högskolan eller 
gå direkt ut i arbetslivet. Det 
har gjort att många har leds-
nat och struntat i sina stu-
dier. 

Det är dags att uppvärde-
ra yrkesutbildningarna. Nä-
ringslivet behöver kvalifice-
rade yrkesarbetare. Lärlings-
utbildningar är en unik möj-
lighet för ungdomar att lära 
sig ett yrke och tidigt få kon-
takt med branschen. Det 
är värdefullt att få in en fot 
på arbetsmarknaden och en 
möjlighet att lära sig yrket av 

de som kan det bäst – näm-
ligen de som har jobbat med 
det i flera år. 

Idag har många ungdomar 
svårt att få jobb. Ungdoms-
arbetslösheten i våra kom-
muner är stor. Samtidigt har 
många företag svårt att hitta 
kompetent yrkesutbildad ar-
betskraft. Lärlingsutbild-
ningar är en möjlighet både 
för ungdomarna och för fö-
retagen. 

Med regeringens för-
slag till lärlingsutbildning 
får eleven möjlighet att vara 
minst halva sin utbildnings-
tid på ett företag och den 
andra halvan i skolbänken. 
På så sätt får eleven en bra 
utbildning och branschen 
får kompetent arbetskraft. 
Kommunerna kommer att 
erhålla 25.000:-- per år och 
lärlingsplats i ersättning från 

staten. Totalt satsas 515 mil-
joner under tre år.

Vi kommer att arbeta för 
att våra kommuner och upp-
dragsgivare tar chansen att 
införa detta på yrkesutbild-
ningarna, för våra ungdomar 
och för jobbens skull, redan 
från höstterminen 2008.

Folkpartiet påtog sig i 
valrörelsen att reformera 
den svenska skolan. I reger-
ingsställning genomförs nu 
reform efter reform, senast 
med satsning på kompetens-
höjning av lärarna.

Vill du vara med och på-
verka kan du fylla i vår 
enkät, antingen hos kam-
panjande folkpartister ”på 
stan” eller på www.folkpar-
tiet.se/skolenkat.

Folkpartiet liberalerna
Anders Högström, ordförande 

Terminstider för Lärcentrum Komvux Ale:
Hösttermin 2007:  20/8-07 – 4/1-08 • Vårtermin 2008: 14/1-08 – 30/5-08

I år ger vi dig som planerar att läsa hösten 2007 möjlighet att ha ett 
vägledningssamtal först. Våra studie- och yrkesvägledare diskuterar 
och informerar om många sorters utbildningar med dig. Samtalet utgår 
ifrån just dina behov och mål med studierna. 
Ring expeditionen för att boka tid med våra studie- och yrkesvägledare: 
0303-330 358, 330 341

Skaffa dig grundläggande behörighet 
för högskolestudier hos oss
Vi erbjuder kurser på gymnasial nivå i följande ämnen:
Svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap, 
naturkunskap, biologi, kemi, fysik, geografi , projektarbete och nybörjardata.

Skaffa dig behörighet till ingenjörsstudier hos oss!
Tekniskt basår, det fi nns platser kvar! I samarbete med Högskolan Väst erbjuder vi tekniskt basår. 
Den riktar sig till dig som behöver komplettera för att få särskild behörighet för ingenjörsstudier. 
Kurslängd: 40 veckor heltid Undervisningen äger rum på Lärcentrum Komvux Ale. Du blir  dock inskriven 
som student på Högskolan Väst.
Innehåll: Fysik A, B, Matematik, C, D, E, Kemi A, Omvärldsanalys
Information om program och studievägledning fås hos HV tel 0520-22 32 35.
Efter avklarad utbildning garanteras du en studieplats på något av HV:s ingenjörsprogram kommande höst-
termin (ej Lantmäteriingenjör). Högskolan Väst, Tel 0520-22 31 00 www.hv.se Sök via studera.nu

Lärcentrum Komvux har öppet dagtid samt fl era eftermiddagar och kvällar varje vecka. Mer information hittar du på vår 
hemsida www.ale.se eller hos vår expedition 0303-330 341, 330 358. Du är också välkommen på ett personligt besök.
Vi fi nns i Komvux lokaler på Ale torg i Nödinge

Hur planerar 
jag mina 
studier?

Som de flesta av oss 
redan vet, planerar Ale 
kommun att lägga ner 

vissa av kommunens lands-
bygdsskolor, däribland Alv-
hemsskolan. Från kommu-
nens sida hävdar man att 
man gör detta för att spara 
pengar. Dock har det under 
senare tid framkommit fak-
torer som gör att besparing-
en inte 
längre 
är given. 
Tvärtom. 
Mycket 
pekar nu 
på att 
nedlägg-
ningen 
kommer 
att bli en förlustaffär för 
kommunen. Detta beror 
bland annat på att ett an-
tal föräldrar i Alvhem 
kommer att sätta sina barn 
i Tingbergsskolan som 
bara ligger ett stenkast från 
Alvhem. Då denna skola 
ligger i Lilla Edets kommun, 
innebär det att Ale kommun 
tvingas betala cirka 74 000 
kronor per elev och år. 

Precis som Eje tidigare 
uttalat sig, kommer barnen 

att få gå kvar där hela sin 
skoltid då de inte ska behö-
va byta skola fram och till-
baks (vilket idag tycks vara 
högst normalt för barnen i 
Ale kommun). Inte nog med 
att  Alvhemsborna väljer att 
gå sin egen väg. Även för-
äldrarna i Hålanda väljer 
att agera på ett sätt som 
kommunen inte har beak-

tat. Detta 
genom att 
starta ett ko-
operativ för 
barnomsor-
gen. Till-
sammans 
borde dessa 
två faktorer 
vara mer än 

väl för att kommunen skall 
inse att det beslut man fatta-
de den 13 december bör om-
prövas. 

Gör  man inte det, ja då 
får man nog räkna med att 
ytterligare skolor får stäng-
as framöver. Så vad passar 
bättre än att avsluta denna 
insändare med Ales kanske 
mest kända slogan VAKNA 
med tillägget innan det är 
för sent!

Linda Karlborg

Vakna – 
Alvhemsborna flyr 
till Lödöse!

Jokkmokks Kommun är till ytan Sveriges näst 
största kommun och ligger på Polcirkeln i 
Norrbottens län. Här finns unika fjällområden 
med Sarek som en av fyra nationalparker. 
Kommunen har ca 6 000 invånare och erbjuder 

hög kvalitet på kommunal service, bra boende samt fantastiska
naturupplevelser. Vårt kunskapscenter ger möjlig heter till flexibelt
studerande bl.a. olika högskoleutbildningar.

Jokkmokks kommun söker

Socialchef
Ref nr 16/2007 

För mera information se www.jokkmokk.se vx 0971-170 00.

Jag har stor förståelse för 
att man kämpar för sin 
skola och funderar över 

varför det blir som det blir.
Huvudproblemet är att 

skolan i Ale under flera år 
minskat sitt elevantal, på fyra 
år har skolan tappat cirka 
700 elever i de lägre åldrar-
na, (plus till friskolan i Ala-
fors) och nu börjar även 
högstadieeleverna bli färre.

För att möte detta har 
förvaltningen arbetat med 
att öppna avdelningar med 
barnomsorg i flera skolor, 
och i Alvhem har man ökat 
antalet årsklasser så att det 
idag är 7 årskullar med drygt 
40 elever fördelade på två 
klasser.

Detta är ju långsiktigt inte 
en bra undervisningssitua-
tion, när elever får åka flera 
dagar i veckan till Skepplan-
da för att ha en fullständig 
undervisning.

Nu har elevantalet mins-
kat så tydligt på skolor-
na i Skepplanda att i elever-

na från Alvhem kan place-
ras i en lagom stor klass med 
jämnåriga, samtidigt som 
Alvhemskolan kan utöka an-
talet förskolebarn, vilket ef-
terfrågas.

Avståndet är ca. 4,5 km, 
med en körtid på mindre än 
tio minuter.

På den organisationsför-
ändring som är beslutat för 
norra skolområdet mins-
kas kostnaderna med cirka 3 
miljoner, om detta inte ge-
nomförs 
så måste 
alltså orga-
nisationen 
lösa detta 
på annat 
sätt.

Att an-
passa sina 
kostnader 
till elevtalet sker mest steg-
vis vid nytt läsår, varför det 
ganska snabbt går att an-
passa skolan till att elever 
väljer annan skola, det blir 
en övergångskostnad som är 
svår att mäta, men sedan är 
skillnaden marginell.

Både skolbarn och försko-

lebarn ersätts till annan hu-
vudman med en summa som 
är genomsnittet av kommu-
nens kostnad.

Om det startas en koo-
perativ förskola i Hålanda 
så behöver kommunen inte 
bygga ut sin barnomsorg 
så snabbt, vilket jämnar ut 
kostnaden för ersättning till 
kooperativet.

Om skolan inte regelbun-
det ser över sin organisation 
och anpassar sig till elevan-

talet så 
minskar 
resurserna 
för peda-
goger och 
stöd till 
elever med 
behov av 
extra stöd.

Detta 
drabbar främst de större sko-
lorna eftersom en liten skola 
måste ha sin basorganisation.

Barn och Ungdomsnämn-
den har ca. 5500 barn i 
skolan och förskolan, vi 
måste se till att fördela re-
surserna rättvist.

Aroseniusskolan håller 
just nu på att anpassa sig till 
ett minskat elevantal under 
2006 och skulle behöva 
minska mera om vi inte ge-
nomfört någon organisa-
tionsförändring utan behållit 
Alvhem och Hålanda oför-
ändrat.

En så tydlig elevminsk-
ning som nu pågår påverkar 
alla skolor och förskolor ef-
tersom resursfördelningen är 
gemensam.

Med detta har jag även till 
viss del svarat på insändare 
från skolorna i Älvängen.

Eje Engstrand
Ordförande BoU

Kommentar från Eje Engstrand (s)

>>Barn- och ungdoms-
nämnden har cirka 5500 
barn i skolan och försko-

lan, vi måste se till att för-
dela resurserna rättvist.<<

>>Mycket pekar nu på att 
nedläggningen kommer 

att bli en förlustaffär för 
kommunen.<<

LEDIGA TJÄNSTER

"Vi måste fördela 
resurserna rättvist"

Lärlingsutbildning redan 
från 2008, tack!


