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Måste tillstå att det 
inte var utan förvå-
ning jag läste Ing-

marie Torstenssons insän-
dare i Alekuriren nr 29. Mig 
veteligt har vi 
inga friskolor 
i vår kommun 
som har fana-
tiska religiösa 
förtecken, men 
däremot en väl 
fungerande fri-
skola med inslag av Montes-
soripedagogik, Ahlafors Fria 
Skola. 

Fundera lite på ordet 
”Fria”! Fri betyder att man 
är fri att välja, något som just 
i detta fall med friskolere-
formen slagits fast av reger-
ing och riksdag och som står 
under tillsyn av Skolverket 
(inte Ingmarie T).

Dessutom måste man väl 
tillstå att det fria valet är ett 
fundament i ett demokra-
tiskt samhälle.

Personligen har jag på 
nära håll sett hur grund-
skolan fungerar i Ale och 
det under rätt många år. 
Att den fungerar så pass bra 
har sin grund i en engage-

rad och fantastisk personal 
och knappt i någon utsträck-
ning alls på grund av poli-
tiska beslut eller politiska 
”tyckare”. 

Ahlafors 
Fria Skola 
är en jät-
tefin skola 
där eleverna 
bemöts med 
stor respekt 
från sina 

lärare och där eleverna be-
möter sina lärare på samma 
sätt. Det är utan tvekan den 
grundskola inom det norra 
skolområdet som har minst 
problem med mobbing. 
Elever med särskilda behov 
för sin undervisning får detta 
och elever som klarar sig bra 
lyfts och engageras till jätte-
fina prestationer och en god 
självkänsla.

Man kan undra vad Ing-
marie är ute efter? Vill vi 
inte alla ha goda förutsätt-
ningar för våra barn och vill 
vi inte ha vårt fria val? I Ale 
kommun ligger den genom-
snittliga förälderns utbild-
ningsnivå klart under riksge-
nomsnittet! 

Sist jag kollade med skol-

verket var Ledetskolan den 
enda grundskola i norra 
skolområdet som nådde upp 
till eller över riksgenomsnit-
tet för betygspoäng i grund-
skolan! Vill vi ha det så eller 
vill vi låta våra barn få bättre 
förutsättningar än vi haft? 
Jag tror svaret är givet, själv-
klart vill vi det.

Jag lovar härmed att 
äta upp min hatt om Ahla-
fors Fria Skola i nästa mät-
ning som skolverket gör inte 
visar toppresultat jämfört 
med övriga grundskolor i vår 
kommun (och förmodligen 
även nationellt).

Till sist en fundering: 
Vad är det som gör att de 
lärare som tidigare arbeta-
de inom den kommunala 
skolan, åstadkommer något 
så fint som det som just sker 
på Ahlafors Fria Skola, med 
samma ekonomiska resurser? 

Onekligen en intressant 
fråga om hur vi bäst utnytt-
jar våra knappa ekonomiska 
resurser.

Sven Nicolaisen, Nol

Den goda skolan – ett exempel!

EU-eliten fortsätter att 
besluta om vår fram-
tid bakom stängda 

dörrar. Nu har statsministrar 
och presidenter enats om ett 
nytt fördrag, som i huvudsak 
är identiskt med det konsti-
tutionella fördrag som för-
kastats av folken i Frankrike 
och Nederländerna. 

EU-ledarnas beslut är ett 
hån mot demokratin. De be-
håller ett förkastat fördrag, 
men genom att ändra termi-
nologin försöker de föra folk 
bakom ljuset och undvika 
nya folkomröstningar. EU:s 
ledande politiker tänker inte 
fråga sina egna befolkning-
ar vad de tycker, därför att 
de är rädda att få ett svar de 

inte önskar.
EU:s nya fördrag kommer 

att starkt påverka kvinnors 
situation och jämställdhe-
ten. Redan med nuvaran-
de fördrag har kvinnors möj-
ligheter till egen försörjning 
minskat, bland annat genom 
att otrygga och lågavlöna-
de anställningar, deltidsarbe-
te, säsongsarbete och timan-
ställningar har ökat för kvin-
nor. Det nya fördraget för-
stärker ytterligare denna 
politik. 

Länderna tvingas också 
upprusta militärt och ett ut-
rikesministerium med till-
gång till militärkommando 
är redan under uppbyggnad. 

Svensk alliansfrihet offras 
för att ge unionen mera mi-
litära muskler för internatio-
nell krigsföring. Vi kvinnor 
kräver inte militär upprust-
ning, vi kräver nedrustning 
och satsning på fredlig kon-
fliktlösning.

Vi kräver en konsekvens-
analys ur ett jämställdhets-
perspektiv av det nya för-
draget. 

Vi kräver också att svens-
ka folket får besluta i frågan 
i en folkomröstning.

Ingmarie Torstensson (v), 
kvinnopolitiskt ansvar 

Vänsterpartiet Älvsborg
Eva-Britt Svensson (v), 

EU-parlamentariker

Hur påverkar EU:s nya fördrag 
kvinnors situation?

Vårdnadsbidraget är ett 
önskemål från många 
föräldrar under de 

tidiga barnaåren. 
En fullt utbyggd barn-

omsorg måste därför inklu-
dera möjligheten till vård-
nadsbidrag jämsides med 

en förskola av bästa kvali-
tet. Därför är regeringens 
besked om att ett vårdnads-
bidrag kommer att införas 
från och med den 1 juli 2008 
mycket glädjande.

Det ger en förstärkning av 
valfriheten inom den svenska 

välfärden. En 
vinst för lan-
dets barn och 
föräldrar som 
nu får ökad 
handlingsfri-
het efter so-
cialminis-
ter Göran 
Hägglund 
och regering-
ens besked 
om att ge 
möjlighet till 
införandet av 
kommunalt 
vårdnadsbi-
drag. En möj-
lighet som vi 
i Ale måste 
utnyttja.

Idag anser 
många barn 
och föräld-
rar att de inte 
har tillräck-
ligt med tid 
för varandra. 
Med hjälp av 
vårdnadsbi-
draget kan 
föräldrar välja 
om de till ex-
empel vill 
förlänga för-
äldraledighe-
ten, eller gå 
ner i arbets-
tid. Redan 
idag jobbar 
många föräld-
rar deltid för 

att få mer tid med sina barn 
och gör så gott de kan för 
att få ekonomin att gå ihop. 
Med vårdnadsbidraget kan 
nu deras situation underlät-
tas betydligt.

Det är föräldrarna och 
inga andra som vet vad som 
är bäst för dem och deras 
barn. Barn, föräldrar och fa-
miljer är alla olika och har 
olika behov. Vårdnadsbidra-
get är en rättvise- och valfri-
hetsreform.

För Ale kommun bör det 
nu handla om att förbereda 
oss för införandet av vård-
nadsbidrag. 

Många kommuner prövar 
intresset genom en enkät 
eller kartläggning. Därefter 
har kommunen ett underlag 
för att göra beräkningar över 
konsekvenserna. För oss är 
det självklart att införande 
av vårdnadsbidrag måste gå 
hand i hand med en fortsatt 
satsning och utbyggnad av 
förskola av bästa kvalitet.

Kristdemokraterna i Ale 
kommer att lämna in en 
motion till kommunfullmäk-
tige där vi föreslår att Ale 
inför kommunalt vårdnads-
bidrag i enlighet med reger-
ingens förslag gällande från 
den 1 juli 2008.

Sune Rydén
Gruppledare 

kristdemokraterna i Ale

Äntligen ett vårdnadsbidrag!

>>Vill vi inte alla ha goda 
förutsättningar för våra 
barn och vill vi inte ha 

vårt fria val?<<

Några kommentarer 
till er som tyckte till 
om min lilla insän-

dare om skolor. 

Javisst Stefan Olsson alla 
skolor bör naturligtvis gran-
skas. Jag sa inte att andra 
med annan uppfattning inte 
skulle vara vettiga männis-
kor. Det vill jag med be-
stämdhet säga, jag tycker alla 
skall respekteras för det de 
står för, så också jag.

Alla barn, Sune Rydéns 
och Lars Ohlys har ett eget 
val - och det har inget att 
göra med koll av friskolor/
skolor.

Verkligheten är den Tore 
Berghamn att visst bör alla 
skolor granskas. Du säger 
att det finns en myndighet 
som skall kolla och gran-
ska alla som startar frisko-
lor. Det är gott och väl så. 
Trots det finns det skolor 
som inte motsvarar kraven 
och därför vill Jan Björk-
lund (fp) att det bör ske en 
kontroll av friskolorna som 
startats i religiös regi, det är 
bara att hålla med och där 
till alla skolor. Där är vi inte 
motpoler.

Inga fanatiker oavsett 
gruppering är bra för att 

driva skolor! 
En sekulär, demokratisk 

och allmän skola är ett av 
flera medel mot segregering 
och fanatism.

Till sist: Friskolorna gör 
att det skjut-
sas barn hit 
och dit och 
skapar ännu 
mer trafik vid 
skolorna, inte 
bra för vare 
sig säkerhet 
eller miljö.

Vänsterpartiet i Ale 
Ingmarie Torstensson, 

gruppledare 

Replik till insändaren 
”Koll av alla skolor”

Folkpartiet hyllar bild-
ning och kunskap. 
Vägen dit heter läs-

ning.  Vi vill skapa en litte-
rär kanon för både unga och 
gamla. Läsning, läsning, läs-
ning - det gäller att studsa 
tillbaka till litteraturen.

Folkpartiet har en litte-
raturkanon på sitt kulturpro-
gram. Dessutom är mer bild-
ning och kunskap i skolan 
utbildningspolitiska kraftord 
som ska revolutionera skol-
vardagen. Vi vill uppgrade-
ra bildning och kunskap i 
skolan, öka biblioteks-inkö-
pen, förbättra skolbibliote-
ken, sätta fokus på svensk-
ämnet...

Vi kan tänka oss att åter-
införa uppdelningen av 
svenskämnet i en kunskaps-
del med litteraturen i fokus 
och en färdighetsdel. Dess-
utom vill vi titta på ämnets 
tidstilldelning.

Vi vill ändra på det faktum 
att bara 15 procent av dagens 
gymnasister läser ett B-språk 

- och det mitt i globalise-
ringens tid. För två årtion-
den sedan var det 40 pro-
cent. Idag är det är  mycket 
lättare att få bra betyg i 
någon konstig kurs som 
”Mumsig mat i mysig miljö” 
än att sitta och svettas med 
något språk. En taktikfördel 
som vi vill ta bort.

Det är inte frågan om 
att styra utan att stimule-
ra, stödja och stärka. Det är 
mångfald som gäller i litte-
raturens och forskningens 
värld. Ingen politiker ska be-
stämma där.

En lokal kanon är inte 
bara en angelägenhet för 
barn och ungdom utan också 
för vuxna. Nya Alebor kan 
genom den lokala litteratu-
ren få hjälp att lära känna 
bygden. Den inre tryggheten 
ökar om man känner sin ort 
och bygd. Dessutom berikar 
läsningen det inre livet.

Det skrivna ordet har 
ett stort värde för oss. Varje 

mening man läser för vidare. 
Folkpartiets kanon är inte 
exkluderande - utan ska  
innefatta såväl världslitte-
ratur som svenska klassiker. 
Lokalt, Sverige och världen, 
är våra perspektiv. En ut-
maning för biblioteken och 
skolan.

Nu vill vi ha upp en sti-
mulerande läslista på bordet 
till hjälp och stöd - en lista 
på vad man kan läsa - som 
kan vara hur lång som helst.

Folkpartiet 
Liberalerna Ale 

Rose-Marie Fihn

Folkpartiets kanon - 
hur lång som helst!

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, 
Folkets Hus, Lilla Edet, onsdagen den 
12 september 2007, kl 19.00.

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Antagande av avgiftstaxa, 
 återvinningscentrum Göta

- Antagande av anslutningsavgifter VA

- Antagande av tomtavgifter

- Antagande av strategi för knutpunkt 
 Lödöse

- Yttrande till skolverket – etablering 
 av friskola

Jörgen Andersson Lena Palm
ordförande sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar till 
kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
5 september 2007.


