
ALAFORS. Lärare som 
saknar kunskap om sitt 
uppdrag, elever i behov 
av särskilt stöd får 
inte det, brister i vär-
degrundsarbetet, otyd-
lig skolledning, brister 
i betygssättning, orik-
tiga likabehandlingspla-
ner – listan över Skolin-
spektionens kritik mot 
flera av Ales grundsko-
lor kan göras lång.

– Vi ser allvarligt på 
kritiken, men för oss 
är det inga nyheter. Vi 
jobbar med frågorna, 
säger Annika Sjöberg, 
förvaltningschef för 
barn- och ungdom.

Det rådde en tryckt stämning 
när Skolinspektionen läm-
nade över sin slutrapport till 
Ale kommun. Under januari 
till april har all pedagogisk 
verksamhet granskats, från 

f ö r s k o -
lan med 
de allra 
y n g s t a 
till vux-
enutbild-
n i n g e n . 
Många av 
verksam-
h e t e r n a 
får beröm 
i rap-

porten, men när det gäller 
grundskolorna i Ale är skill-
naderna stora.

– Det måste kommunen 
komma till rätta med. Ale 
kommuns ansvarstagande 
och den egna kontrollen av 
verksamheten måste förbätt-
ras, så att eleverna får till-
gång till den utbildning de 
har rätt till. Målsättning och 
planering för pedagogiken 
uppvisar stora brister på flera 
av grundskolorna, menar 
Hans Enckell på Skolin-
spektionen.

Fyra skolor omnämndes 
särskilt under presskonfe-
rensen. Älvängenskolan och 
Himlaskolan för att de stack 
ut positivt samt Alboskolan 
och Aroseniusskolan för att 
de avvek negativt.

– På Alboskolan och 
Aroseniusskolan krävs det 
omfattande och omgående 
insatser. Det är helt oaccep-
tabelt att verbala trakasserier 
och kränkande handlingar 
förekommer på en plats som 
ska värna om barns trygghet, 
säger Hans Enckell.

Aroseniusskolan gör heller 
inte någon systematisk upp-
följning och utvärdering av 
elevernas kunskapsresultat i 
förhållande till de nationella 
målen i årskurs 9.

– När det gäller Aroseni-
usskolan har vi haft problem 

med kontinuiteten på rek-
torssidan. Vi hoppas ha hittat 
rätt nu och vi jobbar redan 
med mycket av det som 
nämns i rapporten, säger 
Annika Sjöberg.

Ale kommun saknar en 
aktuell skolplan och några 
verksamheter saknar helt en 
kvalitetsredovisning, vilket 
Skolinspektionen finner 
anmärkningsvärt. Det råder 
över lag ett ambitiöst arbete 
med att erbjuda barn och 
elever i behov av särskilt 
stöd, men det når inte god-
tagbar nivå på alla skolor.

Se över resurserna
– Vi kommer att se över 
resursfördelningen mellan 
skolorna, eftersom det finns 
så stora kvalitetsskillnader, 
säger Eje Engstrand (s), 
Barn- och ungdomsnämn-
dens ordförande.

Vid intervjuer som Skol-
inspektionen har genomfört 
har det framkommit att en 
del lärare inte riktigt har för-
stått sitt uppdrag i skolan.

– Det mesta av den här 
kritiken faller tillbaka på 
skolledningen. Vi har också 
påpekat att förvaltningen 
bör tydliggöra rektorns roll 
som pedagogisk ledare och 
ansvarig för verksamheten, 
påpekar Hans Enckell.

Ale gymnasium anser 

Skolinspektionen har en god 
kvalitet, ett bra undervis-
ningsinnehåll och ett fantas-
tiskt elevinflytande.

– Vi var kritiska till de tidi-
gare studiepassen som gav 
eleverna en frihet som de 
många gånger inte klarade 
av. Särskilt de svaga elev-
erna drabbades hårt av detta 
system. Skolans kvalitetsre-
dovisning är bristfällig, säger 
Enckell som var nöjd med 
att ledningen redan avskaffat 
studiepassen.

Även Ale gymnasium får 
kritik för att inte de elever i 
behov av särskilt stöd får det.

– Det här måste vi titta 
närmare på. Det gäller att 
identifiera eleverna. Skolan 
har tagit del av innehål-
let i rapporten och startat 
upp arbetet med att rätta 
till problemen. Vi har en ny 
skolledning och de ska få en 
rimlig chans att hinna med 
allt också. Jag tycker att det 
är positivt att Skolinspektio-
nen följer upp hur arbetet 
fortskrider. Tar vi den här 

kritiken på rätt sätt kan det 
bara bli bättre, säger Utbild-
nings- och kulturnämndens 
ordförande, Monica Samu-

elsson (s).
Det var dagens sanning.
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DJURSJUKVÅRDENS DAG
med ÖPPET HUS

Söndag 26 oktober kl 11-14

Royal Canin är på plats 
och informerar om tänder 
och tandhälsa varje halvtimme.

Vi bjuder våra två- och fyrbenta vänner på tilltugg och presenter.

Varmt välkomna.

Erbjudandena gäller så långt lagret räcker och under öppet hus dagen.

Passa på: 

Gratis tandkontroll för 
alla hundar och katter.

Gör ett foderklipp!

15% på Hill’s 
och Royal Canin.
Befi ntligt lager

Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka 
och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. 
Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 
13 medlemskommuner, däribland Ale. Målsättning-
en är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög 
sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.

Du är välkommen att 
kontakta Stina Jernhed på 
telefon 031-61 56 12, 
stina.jernhed@businessregion.se 
eller Jerry Brattåsen 0303-330277 
för information. Anmälan senast 
31 oktober till Stina Jernhed

Förvaltningschef, Annika Sjöberg, om Skolinspektionens rapport:

”Vi ser allvarligt på kritiken”

Eje Engstrand 
(s), Barn- och 
ungdomsnämn-
dens ordförande.

Annika Sjöberg, chef för barn- och ungdomsförvaltningen.


