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I dagarna har landets 
skolelever börjat skolan 
igen efter ett förhopp-

ningsvis skönt sommar-
lov. Den skola som nu har 
öppnat är en skola i föränd-
ring.

Efter valet 2006 har den 
borgerliga regeringen med 
Jan Björklund (fp) som skol-
minister genomfört en rad 
reformer för att våra elever 
ska få en bättre skola. Ingen 
ska längre behöva lämna 
grundskolan utan goda kun-
skaper och stor framtidstro.

Vi i Alliansen har därför 
beslutat att satsa 900 miljo-
ner på en läsa-skriva-räkna-
garanti under grundskolans 
första tre år. Innan Alliansen 
tog över makten lärde sig 
många elever att läsa ordent-
ligt först på gymnasieskolans 
individuella program. Nu 
ska alla få den undervisning 
och det stöd som de behöver 
för att kunna läsa, skriva 
och räkna innan de lämnar 
grundskolan.   

Från partierna på vän-
sterkanten hör man ofta att 
betyg placerar in elever i 
fack och att det är orättvist 
att bedöma barns prestatio-
ner. Folkpartiets uppfattning 
är den motsatta, nämligen 
att bekräftelse på ansträng-
ningar och inhämtad kun-
skap kommer att tydliggöras. 
Med nationella prov är det 
lättare att upptäcka elevens 

kunskapsluckor, vilket också 
ger skolan möjlighet att ge 
elever det stöd och hjälp som 
de behöver.

Elever kommer också att 
få betyg från 6:e klass. Vi 
inför också fler betygssteg. 
Med fler betygssteg kommer 
det att bli lättare att få en 
rättvis bedömning.  

Den svenska gymnasie-
skolan står under föränd-
ring. Socialdemokratisk 
elitism, där alla ska passa 
in i en mall och förutsätts 
bli akademiker, ersätts nu 
med liberal rättvisa, där alla 
elever får stöd och stimulans 
efter behov. Vi anser att det 
är lika viktigt att ägna sig åt 
ett yrkesinriktat program, 
som att studera vidare vid 
universitet. Vi har därför 
börjat forma ett system 
där yrkesarbetare lättare 
ska kunna få undervisa på 
lärlingsutbildningar på gym-
nasienivå.  

Skolverkets tillsynsansvar 
kommer också att uppgra-
deras.

Skolan kan inte förändras 
om det inte finns bra och 
kompetenta lärare. Genom 
”lärarlyftet” får Sveriges alla 
lärare möjlighet att fortbilda 
sig på arbetstid. Sent i våras 
presenterades en utredning 
om hur lärarlegitimationer 
och skärpta behörighets-
regler skall stärka lärarnas 
kompetens och ställning på 

arbetsmarknaden.
Med en satsning på skol-

hälsovården och studie- och 
yrkesvägledning vill Folk-
partiet också se till att elever 
inte bara omges av experter 
på lärande utan också av 
andra som är väl insatta i 
elevers vardag och som finns 
i skolan som hjälp och stöd 
för dem som inte får det 
hemifrån.  

Med ökad satsning på 
lärarna, bättre utvärde-
ringsverktyg och mer fokus 
på kunskap ska vi lyfta den 
svenska skolan. Alliansre-
geringen och Jan Björklund 
tar stort ansvar för att stärka 
skolan. Med kunskap kan vi 
möta framtida utmaningar. 

Folkpartiet liberalerna 
har i Kommunfullmäktige 
bland annat motionerat 
om Klassmorfarsystem, 
Ordningsomdömen, Läsa-
skriva-räkna-garanti, Lärar-
lyftet och Lärlingsutbildning 
utan att ha fått gehör från 
vänstermajoriteten – ännu!!!

FOLKPARTIET LIBERALERNA ALE 
Klas Nordh, ledamot 

Barn- och Ungdomsnämnden
Tore Berghamn, vice ordförande 
Utbildnings- och Kulturnämnden

Rose-Marie Fihn, ledamot 
Kommunstyrelsen  

Anita Brodén, riksdagsledamot 
Norra Älvsborg

Skoldags!
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Det har avverkats 
två härliga kvällar 
i ”Sjung i Smyrna-

parken”. Söndagen den 17 
augusti gick lite trevande, 
men söndagen därpå var 
det full rush. Folk ström-
made till. När man steg ut 
på gräsmattan möttes man 
av ett bord fyllt med snacks 
och olika sorters dricka.

Vid sju-tiden drog 
”Kobbarnas kör” igång 
med 70-talsgospel. Publi-
ken var med på noterna 
och klappade i takt. Efter 
en kvart började det lukta 
grillat från Styrbjörns ny-
tillverkade stora grilltun-
na. Kvällens arbetsgrupp 
fick snart fullt upp med att 
leverera det som kunder-
na önskade få grillat. Blev 
man sen sugen på en kopp 
kaffe så fanns det också att 
tillgå. Under tiden pågick 
levande svängig sång och 
musik.

De lite äldre gick in i 
kyrkan och lånade stolar. 

Vi övriga tränade vad-
musklerna och stod eller 
gick omkring och småpra-
tade med alla man kände 
eller lärde känna under 
kvällen.

Vid 20-tiden gick solen 
ner bakom hyreshusen och 
man kände ännu mer för 
att klappa med i musiken, 

bland annat för att hålla 
värmen i kroppen. Halv 
nio tonades allt ner, barnen 
grillade mashmallows och 
kören sjöng välsignelsen 
med oss.

Tack alla ni som kom 
och gjorde Smyrnaparken 
till en festpark!

Robert Berntsson

Alla trivdes i Smyrnaparken, både människor o djur.

Foto: Robert Berntsson

Sång och musik i SmyrnaparkenSång och musik i Smyrnaparken

Att få vara barn
är en mänsklig

rättighet.
Post/bankgiro 90 2003-3

Tel. 0771-90 20 03, www.rb.se

Vi ställer upp i alla väder.
Även när det är kav lugnt.

Vi är en ideell förening som räddar liv till sjöss, utan 
bidrag från staten. Så stöd oss genom att bli medlem. Som 
tack för hjälpen får du kostnadsfri hjälp och bogsering, 
även när det är kav lugnt. Anmäl dig på www.ssrs.se eller 
ring 031-29 00 90. Eller sätt in 550:– på pg 900 500–0.

Tinnitusjouren
www.hrf.se �� Hörselskadades Riksförbund

Om det tjuter i öronen. Om du har frågor. Om du behöver någon att tala med.

Ring gratis på tel 0200-22 11 00, vardagar kl 19-22.


