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Ordning och uppförande diskuterades i fullmäktige
Folkpartiets motion om skolan avslogs efter debatt
ALAFORS. I febru-
ari lämnade folkpar-
tiet liberalerna i Ale in 
en motion om skriftligt 
omdöme i grund- och 
gymnasieskolan.

När den besvarades 
på fullmäktige i decem-
ber väckte den debatt.

Den politiska majori-
teten såg inga fördelar 
och avslog motionen.

Motionens stora föresprå-
kare, Rose-Marie Fihn (fp), 
gav en lång redogörelse till 
varför frågan om att erbjuda 
föräldrar till barn i grund- och 
gymnasieskolan ett omdöme 
om barnets uppförande i 
skolan. Hon var noga med att 
betona att motionen inte ska 
ses som kritik till lärarna.

– Tvärtom. Lärarna gör ett 

fantastiskt arbete, men verk-
tygen för lärare och rekto-
rer att komma till rätta med 
vissa elevers dåliga uppföran-
de i skolan har tagits bort. Vi 
vill ge dem ett nytt, sa Rose-
Marie Fihn.

Hon fick medhåll av kom-
munalråd Jan Skog (m).

– Vill ni se hur det funge-
rar i praktiken med ordning 
och uppförande i skolan kan 
ni ta en sväng till den farliga 
friskolan i Alafors. Resultatet 
av deras pedagogik är bäst av-
gångsbetyg i Ale. Dit ringlar 
sig kön lång idag. Alla vill gå 
där och man kan ju fundera på 
varför de inte vill gå i kommu-
nens skolor om dessa nu är så 
bra, Eje (Engstrand)?

Eje kontrade
Barn- och ungdomsnämn-
dens ordförande, Eje Eng-
strand (s), tvekade inte en 
sekund att ta debatten.

– Jag har inget negativt att 
säga om friskolan i Alafors. Jag 
sa att den har kostat kommu-
nen en del pengar i omställ-
ningskostnader. Självklart har 
de bäst avgångsbetyg, deras 
nior har ju gått åtta år i den 
kommunala skolan, Skog!

Åsa Kasimir Klemedts-
son (mp) var också uppe i ta-
larstolen och inte heller hon 
gillade motionen.

– Jag tycker det är upprö-
rande att lyssna till den bild 
du målar upp av skolan. Verk-

ligheten har inget av det kaos 
som du beskriver.

Kjell Klerfors, kristde-
mokrat och lärare på Himla-
skolan, yrkade på bifall. Det 
gjorde däremot inte Catha-
rina Eliasson (s) som också 
hon jobbar i Ales skolor.

– Införandet av ett ord-
ningsomdöme gör inte att 
eleverna kommer i tid.

Utbildnings- och kul-
turnämndens ordförande, 
Monica Samuelsson (s), 
underströk att ordning och 
reda redan är ett prioriterat 
område i gymnasieskolan.

– Det är en värdegrunds-
fråga som vi jobbar hårt med 
i Ale gymnasium. Jag anser att 
betyg ska vara kunskapsrelate-

rade, att betygsätta uppföran-
de känns fel, menade hon.

Även Lars-Ove Hellman 
(s) var starkt kritisk till mo-
tionen och hela den bild som 
han tyckte att motionärerna 
målade upp.

Inte bättre förr
– Det låter som om allt skulle 
ha varit bättre för 40 år sedan, 
då det fanns omdömen i ord-
ning och reda. Det är inte 
sant. Skolan var inte bättre på 
vår tid. Det fanns lika mycket 
mobbing då som nu, det tjuv-
röktes och gjordes hyss precis 
som nu. Skillnaden är att idag 
tar skolan tag i dessa problem. 
Det finns handlingsplaner 
och en strategi för att hante-

ra detta – förr fanns det om-
dömen i ordning och reda – 
men mobbing var det ingen 
som brydde sig om. Idag har 
vi engagerad personal och det 
betyder mycket.

Rose-Marie Fihn som till-
sammans med partikamraten, 
Lars-Erik Carlbom, skrivit 
motionen gav inte vika.

Inte lärarnas fel
– Det är inte lärarnas fel att 
det ser ut som det gör i skolan. 
Det är något annat och det har 
till och med er partiledare, 
Mona Sahlin (s), förstått. På 
er låter det som om det inte 
finns några problem i skolan, 
men det gör det. Varför får 
vi annars rapporter om oro-
ligheter i skolan, om allt är 
bra?

Andemeningen i motionen 
var att ge stöd åt lärare och 
personal som försöker upp-
rätthålla tryggheten i skolan. 
Det skulle ske genom att 
införa ett omdöme om elev-
ernas ordning och uppfö-
rande. Omdömet skulle dels 
ange samarbetsförmåga och  
social kompetens dels ange 
om eleven kommer i tid, tar 
ansvar för sina studier och 
studiemiljön i skolan eller om 
eleven är stökig och använder 
svordomar.

Barn- och ungdomsnämn-
den och Utbildnings- och kul-
turnämnden som båda läm-
nade remissvar föreslog att 

kommunfullmäktige skulle 
avslå motionen. Det system 
som används i dagens grund- 
och gymnasieskola anses till-
räckligt.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Catharina Eliasson (s) 
menade att betyg i ord-
ning och uppförande inte får 
elever att komma i tid.

Kjell Klerfors (kd) var inte 
främmande för skriftligt 
omdöme i ordning och uppfö-
rande i skolan.

Eje Engstrand (s) förstod 
varför friskolan i Ale har 
högst avgångsbetyg.

Rose-Marie Fihn (fp) som tillsammans med partikamrat Lars-
Erik Carlbom motionerat om skriftliga omdömen tillföräldrar 
med barn i grund- och gymnasieskolan fick argumentera för 
sin sak. Det slutade dock med ett avslag.
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