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Till vår Öresundsregion eller Göteborg
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ALAFORS. Kommun-
fullmäktiges ledamoter 
matades fulla med 
information i måndags.

Grundskolans och 
gymnasieskolans kva-
litetsredovisningar 
var intressanta, men 
omfattade läsåret 
2005-2006, vilket 
kändes föga intressant 
hösten 2007.

Då var föredragningen 
om översiktsplanen 
Ale ÖP 07 mer aktuell 
– Ales framtid känns 
lättare att påverka – än 
kvalitén i skolan för två 
år sedan.

Förvaltningschef för barn- 
och ungdom, Annika Sjö-
berg, inledde augusti månads 
fullmäktigesammanträde med 
att redogöra för kvalitetsre-
dovisningen i grundskolan 
2005-2006. Sedan dess har yt-
terligare ett läsår avslutats och 
ett nytt har precis inletts.

– Det känns lite galet och 
det hade självklart varit roli-
gare att prata om hur det är 
idag, säger Annika Sjöberg ef-
teråt i en kommentar till lo-
kaltidningen som passade på 
att få lite färskare information 
om kvaliteten i skolan.

Den negativa trenden när 
det gäller andelen behöriga 
elever till gymnasieskolan har 
vänt. I år är det ”bara” 8,2% 
som inte har uppnått godkänt 
i kärnämnena svenska, engel-
ska och matte. Samma siffra 
2006 var 9,7%. 

– Vi gläds åt att betygen har 
vänt uppåt, men det finns helt 
klart mer att göra. Just nu ana-
lyserar vi varje elev och för-
söker hitta orsaker till varför 

de har problem att klara sin 
skolgång, berättar Annika 
Sjöberg.

– Vad vi ser är att årets nior 
har en betydligt sämre social 
bakgrund. Kriminaliteten är 
högre och familjesituationer-
na oroliga. Störst problem har 
vi på Himlaskolan där bety-
gen har rasat i år.

Verksamheten i grund-
skolan omfattas just nu av ett 
stort omställningsarbete, där 
resurserna måste omförde-
las. Antalet elever i förskolan 
växer kraftigt och i grundsko-
lan minskar de. Än så länge 
kan alla barn erbjudas kom-
munal barnomsorg, men inte 
alltid på den ort där de bor.

– Värst är det i Nödinge. 
De erbjuds att köra barnen 
till Alafors eller Surte. I norr 
har vi överkapacitet i Alvhem, 
säger Annika Sjöberg.

Nytt i Nödinge
– I februari öppnar vi en ny 
förskola i Nödinge, men den 
är redan full och vi bör snarast 
titta på möjligheten att bygga 
ytterligare en.

Omställningsarbetet hand-
lar också om att anpassa verk-
samheten efter de nya elevta-
len som också har förändrats 
med hänsyn till öppnandet av 
Ahlafors Fria skola. Fler elever 
än väntat har valt det privata 
alternativet. Första året var 
det knappt 30% av eleverna 
på Himlaskolan som bytte till 
friskolan. Det medför överta-
lighet bland personal och lo-
kaler.

Simkunnigheten ökade 
under 2006, vilket var ett gläd-
jeämne. Däremot kunde kon-
stateras att antalet olycksfall i 
skolan har ökat. Den trenden 

har fortsatt.
– Det finns en koppling 

till större barngrupper och 
därmed sämre översyn, men 
analyserar vi olyckorna så har 
de ofta uppstått i samband 
med lek och väldigt sällan är 
det något allvarligt som har 
inträffat, säger Annika Sjö-
berg.

Efter redovisningen i full-
mäktige gavs ledamöterna 
möjlighet att ställa frågor. Jan 
Skog (m) undrade varför inte 
resultaten i skolan blir bättre 
när resurserna ökar.

– Jag tycker vi satsar hela 
tiden, men när ser vi resulta-
tet av våra satsningar? undra-
de Skog.

– Det kan jag inte svara 
på, men jag kan konstate-
ra att skolan får idag hante-
ra mycket större och fler be-
kymmer än tidigare. Många 
elever har det väldigt besvär-
ligt rent socialt.

Carina Abréu, förvalt-
ningschef för utbildnings- 
och kulturnämnden, hade 
sedan att redovisa kvaliteten 
i Ale gymnasium 2005-2006. 
Hon gav också tydliga vinkar 
om de problem som skolan 
brottas med idag, 2007.

– Konkurrensen om elever-
na blir allt tuffare. Vi märker 
att marknadsföring blir vikti-
gare och kräver alltmer resur-
ser. Samtidigt ser vi att sam-
arbetet med grundskolorna i 
Ale måste förbättras för att 
inte förlora elever till gymna-
sieskolor utanför kommunen. 
För att bli en attraktiv gymna-
sieskola måste vi också se till 
att ha ett flexibelt programut-
bud, där vi snabbt kan föränd-
ra och skapa nya inriktningar, 
förklarade Carina Abréu.

För att vara aktuella och 

hela tiden ligga i framkant 
kommer ledningen att ut-
värdera varje läsår. Det ska 
leda till snabbare förändring-
ar i verksamheten. Fokus ska 
ligga på betyg, entreprenör-
skap och arbetsmiljö.

– Ale gymnasium är en svår 
skola att driva. Utmaning-
en är att vi har alla typer av 
elever. Vi har de högpreste-
rande eleverna som har behov 
av extra stimulans för att fort-
sätta utvecklas positivt och vi 
har de som är lågpresteran-
de som behöver hjälp för att 
klara sina studier. Jag tror 
att vi snart måste bestämma 
vilken typ av gymnasieskola vi 
ska vara, ett förstaval eller som 
idag ett tredje-fjärdealterna-
tiv, påtalade Carina Abréu.

Åsa Kasimir-Klemedts-
son (mp) undrade hur Ale 
gymnasium jobbar med lä-
randet om en hållbar utveck-
ling av samhället.

Klimatprofil
– Inom teknik och naturve-
tenskap finns det en grön 
profil, vidare arbetar vi med 
att i framtiden skapa ett pro-
gram med klimatprofil, svara-
de Carina Abréu.

Efter långa föredragningar 
om kvaliteten i skolan var det 
dags för ett flerårigt plane-
ringsarbete att få sin presenta-
tion. Ale ÖP 07, den nya över-
siktsplanen, som tydligt anger 
hur kommunen ska växa, har 
tagits fram under ledning av 
Ann-Marie Carlsson.

– Målet har varit att få 
fram en lockande och att-
raktiv boende- och arbets-
miljö för alla. Det har skett 
genom samråd och i dialog 
med många alebor, konstate-

rar hon.
De större utbyggnaderna 

är planerade att ske i Nödinge 
och Älvängen. De största bo-
stadsområdena är Hallback-
en/Ale Höjd i Nödinge, Em-
mylunds- och Kronogårds-
området i Älvängen samt 
Platåvägen/Bohus Skansar i 

Bohus.
Även Naturvårdsprogram-

met som har tagits fram pa-
rallellt med översiktsplanen 
presenterades för fullmäkti-
ge. Beslut om antagande tas 
i september.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Kvalitetsredovisningar och översiktsplan i fokus på fullmäktige

Ale gymnasium måste i framtiden kunna anpassa sig snab-
bare till förändringar och trender i samhället.

Öppnar kl 06.00
med färdiga baguetter 

och smörgåsar

Grötfrukost 39:- kl 8-10

Öppettider:
Vardagar 06-16, Lördagar 11-14

Egentillverkning av smörgåstårtor, 
landgångar och bufféer m.m.

Välkommen till Bohus Centrum, 
vid busshållplatsen

Lisa & Lena

031-98 12 10

Rättelse

SURTE. En kvar-
tett damer från Göte-
borg ställer just nu ut 
på Glasbruksmuseet i 
Surte.

Aamuilma, som bety-
der morgonluft, kallar 
sig sällskapet som 
invigde sin utställning i 
lördags.

– Det är kul att ställa 
ut tillsammans och vi 
kompletterar varandra 
bra, säger Anneli Berg.
Det var 1997 som de fyra 
konstnärerna strålade 
samman för första gången. 
Det var med anledning av en 
sambaträff som de fick möj-
lighet att göra en gemensam 
utställning.

– Ulrika Fråst var besökare 
till utställningen och det var så 

hon kom in i gänget och full-
bordade gruppen. Året därpå, 
när Kulturnatta arrangerades 
i Göteborg, ställde vi ut till-
sammans under temat ”Vi 
väntar på gryningen”, berät-
tar Anneli Berg som tillsam-
mans med nämnda Ulrika 
Fråst samt Åse Lundgren 
och Raija Kurttila utgör 
gruppen Aamuilma.

– Gruppnamnet kläckte 
min finska kusin. Vi ville ha 
något udda namn och tyckte 
att Aamulima lät bra, säger 
Raija Kurttila.

Nu var det några år sedan 
som Aamulima gjorde något 
tillsammans, men utställning-
en i Surte ser de som en ny-
start.

– Det är roligt att återför-
enas, fastslår Ulrika Fråst.

Nu på onsdag sker den 

första av två så kallade work-
shop. Onsdagens samman-
komst vänder sig till peda-
goger och handledare inom 
skola, vård och omsorg.

– Alla fyra konstnärer 
har erfarenhet av att för-
medla konst och konsthant-
verk inom skola och omsor-
gen. Anmälan till  onsdagens 

workshop görs till Glasbruks-
museet, säger Ragnhild Kap-
pelmark.

En workshop för allmän-
heten blir det söndagen den 
16 september då konstnärerna 
har tänkt att skapa ett konst-
verk tillsammans med delta-
garna.

JONAS ANDERSSON

Konstnärsgruppen Aamuilma ställer ut på Glasbruksmuse-
et i Surte. Från vänster Raija Kurttila, Ulrica Fråst och Anneli 
Berg. Saknas på bilden görs Åse Lundgren.

Kvinnliga konstnärer ställer ut i Surteut i Surte


