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Det har varit en spännande vecka med 
många intressanta möten. Det mest 
intressanta nedslaget gjorde jag hos 

Ahlafors Fria skola. Det var första gången 
för mig och om jag tidigare har tvivlat på 
att jag någonsin skulle längta tillbaka till lä-
raryrket så fick jag mig åtminstone en rejäl 
aha-upplevelse. Initiativet med friskolan 
har slagit väl ut på alla plan. De elever som 
går där verkar trivas alldeles utmärkt och de 
som inte går där står i kö... Inte riktigt men 
nästan. Intresset är stort för Ahlafors Fria 
skola, så stort att ledningen nu inte längre 
utesluter att det kan komma att startas yt-
terligare friskolor i Ale.

Än så länge lever drömmen vidare om 
att kunna förvandla Ahlafors fabriker till 
en framtida skola. För det 
krävs planändringar och 
självklart omfattande reno-
veringar. Vad detta hand-
lar om i kronor och ören är inte helt fast-
ställt, inte heller känner man till kommu-
nens tidsplan för en eventuell planändring. 
Det finns självklart andra alternativ, men 
ledningen har valt att löpa linan ut med sin 
vision innan de ger sig i kast med några al-
ternativ. Jag tycker det är häftigt. Det är en-
treprenörskap på hög nivå – man är medve-
ten om problemen, men är beredd att köra 
hela vägen för att se om det trots allt kanske 
är möjligt. De flesta hade redan stannat om 
man tänker på alla de stenar som ligger i 
vägen för att skapa en skola i de anrika fa-
brikslokalerna.

Hur som helst så är det spännande att gästa 
Ahlafors skola. Mycket av deras resonemang 
kring hur de vill att skolan ska vara känns 
som att gå åtskilliga år tillbaka, men samti-
digt två steg framåt. Rektor Ingvald Lind-
ström vill vara rektor – och är det också – 

han har inte hand om någon ekonomi eller 
överdriven administration. Hans uppgift är 
att se till att skolan fungerar för barnen och 
för personalen.

– Att vara rektor i en kommunal skola idag 
är en övermäktig uppgift, därför går många i 
väggen. Kraven är alldeles för stora. Du kan 
inte både vara pedagogiskt ansvarig och sam-
tidigt bära ett tungt ekonomiskt ansvar, säger 
han.

Ahlafors Fria skola påpekar att nyckeln till 
framgången ligger i dess storlek – eller rätta-
re sagt – småskalighet. Att det stämmer tror 
jag inte någon sätter emot. Lyssna på det här, 
Ingvald Lindström igen:

– Här känner alla varandra, det skapar 
trygghet. Elever som har haft svårt för att 

trivas i skolan kommer till sin 
rätt här. Det är ett bra betyg. 
Vi ser barnen och barnen ser 
varandra. När de äldre elev-

erna förstår vikten av att vara ett gott föredö-
me för de yngre har vi kommit väldigt långt 
och vi är redan där nu. Vi har 27 personal, då 
är det också möjligt att ha givande medarbe-
tarsamtal med alla. Hur ska en rektor med 
flera hundra anställda ens mäkta med tanken? 
Dagens kommunala skolor tenderar att bli för 
stora – för eleverna –för personalen och för 
rektorerna.

Många kommuner ser friskolor som onda 
ting. Jag tror deras framgång-
ar kommer att fortsätta. Kom-
munernas möjlighet ligger i att 
försöka förädla sin egen skola 
med hjälp av hörnstenarna  hos 
friskolorna. Varför inte skapa 
en kommunal friskola – där 
personal och skolled-
ning ges en stor frihet 
att utöva sina idéer?
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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet
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>> Varför inte skapa en 
kommunal friskola? <<

Ahlafors Fria skola är häftig

20.00

”Ting i andra hand”

Smyrnakyrkan Göteborgsv. 95, Älvängen
Tel. 0303-74 61 80

50%
PÅ ALLT 15/12

Ett stort tack till alla gåvogivare
och köpare under året.

Resultat ca 300 000  kronor
utskickat till behövande.
Vi öppnar igen 26/1 2007.

God jul &
Gott Nytt År

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

Vi utför det mesta inom 
om–, till– och nybyggnation 

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

Plädar, kuddar och metervara i päls
Trådpaneler • Julservetter 5kr/frp

Fina Jultyger • Ljusstakar & julpynt!
Linne 60-70:-/m • Färdigsydda Gardiner

Gardinstänger & tillbehör
Kläder för alla!

Välkommen in till oss!
Öppet mån-fre 10-19, Lör-sön 10-16

Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

MÅNGA FINA NYHETER!

Välkomna! /Styrelsen

GRÖTFEST
Tisdag 11 dec. Kl. 18.30

Partilokalen Bohus

Surte-Bohus S-kvinnor och 
S-förening inbjuder till

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Däcket, Folkets Hus, 
Lilla Edet, onsdagen den 12 december 
2007, kl 16.00

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Svar på interpellation från Peter 
 Spjuth (v) till kommunstyrelsens 
 ordförande ang kostnader för 
 konsultarvode

- Taxor och avgifter 2008

- Revidering av mål- och resursplan 
 2008

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 december 2007.

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

BED & BREAKFAST BED & BREAKFAST 
POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

Vi säljerVi säljer

Engelins tårtor
Engelins tårtor

Boka ditt julbord!Boka ditt julbord!

Vinstlott  Status
Rosa-vit lott, serie Q 79  avhämtad
Blå-vit lott, serie R 51  avhämtad
Blå lott, serie A 24  avhämtad
Grön-vit lott, serie X 5  ej avhämtad

ALE LIONS SKINKLOTTERI 
NÖDINGE

Ring 0303-74 22 80 
för vinstutlämning

POTATIS - ÄPPLEN - SYLT
King E, Snöboll, Hertha, Asterix, Gul mandel. 
5 och 25 kg förp. Morötter, lök. Fodermorötter, 
solrosfrö. Sv äpplen. Nykokt hjortron- lingon- 
blåbärs- hallon- och drottningsylt, 60-65% 
bärhalt. Säljes från lastbil.

Lördag 15/12 
Nol vid BJ:s godislager 13.30, Älvängen vid 

vägkrogen 14, Lödöse P muséet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur i januari. 

0708-26 61 34

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

Centerkvinnor i Skepplanda 
och Hålanda är välkomna på

GRÖTFEST
i hembygdsstugan, Grönköp

tisdag 11 dec kl 18
Medtag en julklapp värd ca 50:-

Lise-Lott Lind medverkar

Välkomna
 Skepplanda Centerkvinnor


