
Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Skolinspektionen har 
under en längre tid 
granskat den pedago-

giska verksamheten i Ale. 
Rapporten som offentlig-
gjordes i fredags gav svidan-
de kritik eller om man så 
vill, värdefulla tips om nöd-
vändiga förbättringar. Kort-
fattat kan sägas att för-
skolan, vuxenutbildning-
en, särvux och Ale gymnasi-
um klarar sig bra. Det finns 
synpunkter, men inte av den 
dignitet som mot flera av 
grundskolorna. Tuffast kritik 
får Alboskolan i Skepp-
landa och Aroseniusssko-
lan i Älvängen. Enligt Skol-
inspektionen förekommer 
kränkningar och bråk i sko-
lorna som gör att eleverna 
känner sig otrygga. Det fö-
rebyggande arbetet mot tra-
kasserier är helt enkelt inte 
tillräckligt på Aroseniussko-
lan och Alboskolan. Av all 
kritik en skola kan få är nog 
detta det värsta tänkbara, att 
eleverna känner sig kränkta 
och otrygga på sin "arbets-
plats". Skolinspektionen har 
överlämnat sina synpunkter 
till skolorna innan massme-
dia fick ta del av dem. För-
bättringsarbetet är säkert 
därför redan i full gång, men 
det tar ändå inte udden ur 
rapporten.

Skolinspektionen saknar 
också en systematisk upp-
följning av elevernas kun-
skaper i förhållande till de 
nationella mål som finns. 

Eleverna är heller inte sär-
skilt insatta i vilka målen är 
och har därför inte tillräck-
liga kunskaper för att kunna 
påverka sin utbildning.

Rapporten visar att det 
finns en stor variation 
mellan kommunens grund-
skolor och flera av dem 
har behov av förbättringar. 
Inspektionen säger att Ale 
kommun inte lever upp till 
statens krav när det gäller 
den pedagogiska verksam-
heten. De anser att ett skäl 
kan vara att rektorernas roll i 
grundskolorna är för otydlig. 

Ale kommun har satt 
som mål att arbeta fram en 
aktuell skolplan under nästa 
år och det är hög tid, enligt 
Skolinspektionen, som är 
mycket kritisk mot att det 
saknas en idag.

Det är sannerligen ingen 
munter läsning Skolinspek-
tionen erbjuder, men det är 
heller inte avsikten. Syftet är 
att sätta fingret på bristerna 
och få kommunerna att 
agera. Rapporten kommer 
att följas upp. Inspektörerna 
är på plats igen om tre 
månader för att diskutera 
hur förbättringsarbetet fort-
löper.

Tas kritiken på rätt sätt 
kan den anses vara en 
manual, ett facit på hur 
skolorna ska bli felfria. Det 
är bara att läsa rapporten, 
åtgärda bristerna och köra 
vidare. Enda problemet är 
det som skrivs med siffror. 

Till sist hamnar vi där igen 
att allt har ett pris och då 
blir det en politisk värdering 
och prioritering. Den poli-
tiska majoriteten har dock 
tidigare vurmat för skolan 
och med det i ryggen bör 
Barn- och ungdomsnämn-
den inte vara rädd för att 
begära några miljoner ytter-
ligare till verksamheten. Jag 
tror inte någon politiker vill 
kännas vid att kommunens 
skolor inte lever upp till 
statens krav. Det bör vara en 
enkel prioritering som går 
långt före allt annat.

Det finns också positiva 
inslag i rapporten. Himla-
skolan och Älvängenskolan 
lyfts fram som två goda 
exempel. Ale gymnasium får 
fortsatt beröm för sitt arbete 
med elevinflytande, vilket 
kan vara viktigt att notera.

Utredningen som i sin 
helhet är på 300 sidor finns 
att läsa på Skolinspektionens 

hemsida.

Svidande kritik

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

Fax 0303-74 99 45

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Svenska Tryckcentralen 2008.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.
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Ansvarig utgivare
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Per-Anders Klöversjö

Öppet mån-fre 10-19, Lör10-16 Sön 11-16
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

TYGLADAN
Mängder av nya fi na hösttyger!

 • Stilfull heminredning
 • Ljus för mysiga höstkvällar!

 • 1000-tals meter tyg fr 20kr/m
• Färdigsydda gardiner

• Nya fi na höstkläder för hela familjen!
Välkomna!

SPF
Alebygden

TRIVSELKVÄLL 
MED JULBORD

den 12 november, kl. 16.00
i Restaurang Matglädje ”Tudor”.

Underhållning, lotterier.
Anmälan om deltagande till 

tel. 0303-740129 eller 031-982359. 
Sista anmälan den 3 nov. 2008.

Hjärtligt välkomna
Styrelsen

Svante Westin
Tfn 0520-981 05
Mobil 0709-63 47 38

Ove Svensson
Tfn 0520-65 72 04
Mobil 0768-28 01 05

Elinstallation AB
Löddestorp 16, 
463 91 Lilla Edet

Nyinstallation
Renovering & Anbud

MICKES NÄRKÖP

SURTE CENTRUM 031-98 36 10

LÅGPRIS-

SNUS

EXTRA•EXTRA

EXTRA•EXTRA

Lösgodis

590/hg
Batteribyte

Söndag 26 okt. kl 10-15
Hjärtumsgården

Hantverkare visar och 
säljer sina hantverk

Lotteri
Kaffe med dopp 

och korvförsäljning
Arr. Slöjd och konsthantverk kring älven / SV

Frisörsalong
i Bohus

FlextiderFlextider
fr. kl 10fr. kl 100000 ons - freons - fre

Giggi 0739-19 99 17Giggi 0739-19 99 17

Poppelgränd 1 i Bohus

Studio 66
Vi har fullständiga 
rättigheter.

Ny ägare Ny meny medNy meny med 
många specialitetermånga specialiteter

Öppettider
Mån-tor 11-22, Fre 11-23, 
Lör 13-23, Sön 13-21

Tel. 0303-74 64 60 • Postvägen 7, Älvängen

ÄlvängensÄlvängens
TapetserarverkstadTapetserarverkstad

Utför: Stoppning,
Omklädsel av möbler, bil,
båt och husvagn m.m.

Lena Wallberg, Skår ÖvreLena Wallberg, Skår Övre

Fria transporter

tel. 0303-33 83 40. Biltel. 070-773 10 94

Upptäck. Upplev. Utforska.

Storslagen natur. Smultronställen. Livet 
runt omkring oss. Hjälp till att bevara vår 
natur och miljö för framtida generationer.

Bli medlem i Svenska Naturskyddsföreningen 
eller stöd vårt arbete med en gåva. För privat-
personer finns flera olika stödformer och som 
företag kan ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se

*  Frasande bark

*

www.alekuriren.se

– Din lokala 
lokaltidning!


