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ALAFORS. Ales grund-
skola placeras på plats 
259 av 290 kommuner.

Ny svidande kritik 
som pekar i samma 
riktning som Skolin-
spektionen.

– Budgeten är vikti-
gare än att eleverna 
når läroplanens mål, då 
går det så här, säger 
Christer Engström, 
lokalavdelningen Ale 
för Lärarförbundet.

Det blåser definitivt mycket 

snåla och kyliga vindar över 
skolan i Ale just nu. Lärar-
förbundet utser sedan 2002 
”Sveriges bästa skolkom-
mun”. I år blev det Lund som 
fick den prestigefyllda utmär-
kelsen. Ale hamnade på plats 
259. Den sämsta placeringen 
någonsin. En tillbakagång 
från i fjol då Ale placerades 
som kommun 202.

– Det går åt fel håll, men 
efter att ha läst Skolinspek-
tionens rapport är det inte 
särskilt förvånande. Utred-
ningarna pekar åt samma håll 
och det känns bra för trovär-

digheten. Nu gäller det att 
vi tar det här på allvar och 
börjar jobba med problemen. 
Jag har försökt få till stånd ett 
möte med ledningen, men 
har inte lyckats än, säger 
Christer Engström.

Som fackligt ansvarig har 
han en god inblick i Ales 
grundskolor. Att det skulle 
vara så illa som den botten-
notering som Lärarförbun-
det nu presenterar trodde 
han dock inte.

– Nej, jag upplever inte att 
det är en uppenbar kris, men 
vi går åt fel håll. Sparbeting 
följs av nya sparbeting. Det 
enda som du kan spara på 
i skolan, som ger effekt, är 
lärare. Det är förklaringen 
till att vi snart ligger bland 
landets sämsta kommuner 
när det gäller lärartäthet, 
säger Christer Engström.

Lärarförbundets under-
sökning baseras på 14 kri-
terier (se faktaruta). Den 
minskade lärartätheten anser 
Engström är mest allvarlig. 
Även när det gäller lönerna 
ligger Ale dåligt till.

– Det förvånar mig, för 
tidigare har vi alltid legat bra 
i jämförelse med övriga. Det 
kan bero på att andra kom-
muner har betalt ut löne-
höjningen före oss. Jag tror 
inte det är så illa som den 
här sammanställningen visar. 
Att vi får ett dåligt värde på 
kommunen som avtalspart 
har inget med löneförhand-
lingen att göra. Vi känner att 
dialogen med nämnden och 
förvaltningen är bra, men 
med den centrala kommun-
ledningen känner vi inget 
gehör. Där vet jag att vi var 
väldigt kritiska i våra svar, 
berättar Engström.

Lärarförbundet har själv-
klart tagit del av Skolinspek-
tionens kritik, även den var 
skarpare än väntat.

– Det var förvånande att 
skillnaderna mellan skolorna 
var så stora. Det måste utre-
das och sedan måste vi se till 
att rektorerna har möjlighet 
att ge lärare de resurser som 
krävs för att hjälpa elever i 
behov av särskilt stöd. Där 
får vi aldrig spara, markerar 

Engström.
På tre år har Ale fallit från 

en mittenplacering (147) till 
bottennoteringen 259. Det 
värsta är att det kanske inte 
stannar där.

– Nej, vi vet ju att andelen 
underkända elever i årskurs 
9 var rekordmånga i år och 
lärartätheten har inte ökat, 

så det blir nog ingen rolig 
läsning nästa år heller, spår 
Christer Engström.

Lund blev som nämnt 
bästa skolkommun 2008, tätt 
följd av Lomma och Tjörn. 
Lilla Edet återfinns på plats 
280.
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Lärarförbundet kritisk i sin ranking:

Bottenplacering för Ales grundskola

Christer Engström, Lärarförbundet i Ale, konstaterar att 
sparbeting i skolan ger inga pedagogiska resultat.BÄSTA SKOLKOMMUN

Rankingen baseras på 14 kriterier. 
Av 290 kommuner placerade sig 
Ale enligt följande
1. Resurser                  171
2. Utbildade lärare                 171
3. Lärartäthet                271
4. Friska lärare                164
5. Lön                228
6. Avtalspart                  211
7. Andel barn i förskola                178

8. Meritvärde år 9               209
9. Meritvärde år 9 salsa                178
10. Andel godkända år 9                142
11. Andel godkända år 9 salsa         106
12. Gymnasium inom 4 år                 157
13. Högskolebehörighet                   122
14. Övergång högskola                     193
Placering 259 (2008), 206 (2007) och 
147 (2006).

NÖDINGE. Lärarför-
bundet i Ale bjöd 
in förbundsstyrel-
sens, Johanna Jaara 
Åstrand, som talare till 
måndagens medlems-
möte.

Engagerat föreläste 
hon om vikten att 
skolan får en mer fram-
skjuten position i sam-
hällsutvecklingen.

Hon konstaterade 
också att grundskolan i 
Ale har en del att jobba 
med, efter förbundets 
egen utredning.

Johanna Jaara Åstrand är 
från Örnsköldsvik och en 
populär talare i lärarkretsar. 

Hon sitter med i förbunds-
styrelsen för Lärarförbundet. 
Ett 50-tal skolpersonal hade 
hörsammat inbjudan.

– Det är 10% av våra med-
lemmar och det är där det 
brukar ligga. Jag vet inte vad 
vi ska göra för att vända den 
trenden. Nu var det mycket 
som kolliderade idag, men så 
är det, säger Christer Eng-
ström, ordförande för Lärar-
förbundet i Ale.

Åstrand hade mycket hon 
ville förändra och utveckla i 
Skolsverige.

– Vi har krävt att både 
regering och skolhuvudmän 
bidrar till skolans utveckling 
genom att skapa bättre förut-
sättningar för forskarutbil-
dade lärare och skolledare i 

skolan. Forskning om skolan 
i skolan förutsätter forskande 
och undervisande lärare.

Hon vill också ge lärarna 
större makt – en ordinations-
rätt.

– Om eleverna ska få rätt 
stöd vid rätt tidpunkt måste 
lärarna ha möjlighet att ordi-
nera de åtgärder som behövs. 
Det kan handla om extra 
stödundervisning, moders-
målsundervisning eller att få 
jobba i mindre grupper. Vi 
har krävt ordinationsrätt för 
lärare, sa Johanna Åstrand.

Trots ambitioner att för-
ändra och förvandla var hon 
kritisk till svensk media som 
hon anser svartmålar den 
svenska skolan på fel sätt.

– Varken elever eller lärare 

känner igen sig i den bild 
som media målar upp. Våra 
undersökningar visar att nio 
av tio lärare finner sitt jobb 
meningsfullt och 80% av 
eleverna stortrivs. Självklart 
är vi inte nöjda förrän den 
siffran är 100%, men någon 
kris i svensk skola är det inte 
tal om även om mycket kan 
bli bättre.

Lärarförbundet utsåg i år 
Lund till bästa skolkommun. 
Ale hamnade på plats 259 av 
290 kommuner.

– Ni har en del att jobba 
med. Lärartäthet är inte 
er paradgren till exempel, 
konstaterade Johanna Jaara 
Åstrand.

PER-ANDERS 
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Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet:

– Ge lärarna ordinationsrätt!

Johanna Jaara Åstrand, eldsjäl från förbundsstyrelsen i Lä-
rarförbundet föredrog för medlemmar i Ale. 

ALE. Den ena negativa 
rapporten om situatio-
nen i Ales grundskolor 
avlöser varandra.

Barn- och ungdoms-
nämndens ordförande, 
Eje Engstrand (s), för-
söker inte hitta bort-
förklaringar.

– Vi har på kort tid 
tappat 600 elever i 
grundskolan samtidigt 
som behoven i barnom-
sorgen har ökat. Den 
omställningen har varit 
tuff och sanningen 
är väl att vi inte har 
klarat av den fullt ut, 
säger han i en exklusiv 
intervju.

Lärarförbundets rapport 
”Sveriges bästa skolkom-
mun” placerar Ale på plats 
259 av 290 kommuner. Inte 
särskilt smickrande, men det 
finns enligt Eje Engstrand en 
del förklaringar.

– För det första att vi 

genomför en stor organisa-
tionsförändring, där grund-
skolan minskar och försko-
lan växer. Det har frestat på 
och det är inte konstigt om 
Lärarförbundets medlem-
mar i Ale tycker att det har 
varit jobbigt, för så är det. 
Sedan är statistiska ured-
ningar som denna väldigt 
känsliga. Du kan åka 50 pla-
ceringar upp och ner om du 
har en decimal på rätt sida. 
Det mest allvarliga är att den 
pekar i samma riktning som 
Skolinspektionen, säger Eje 
och fortsätter:

– Förvaltningen har fått 
i uppdrag att presentera en 
översyn av de mest akuta 
bristerna som Skolinspek-
tionen pekade på samt redo-
göra för vilka åtgärder som 

bör vidtas. Det är möjligt 
att vi måste göra stora för-
ändringar. Kan vi inte göra 
det inom vår budgetram får 
vi fråga kommunfullmäktige 
om tilläggsanslag. Självklart 
måste vi uppfylla Skolinspek-
tionens krav.

Balansen mellan kvalitén 
i skolan och budget är en 
omdebatterad fråga. Lärar-
förbundet menar att kom-
munledningen först priorite-
rar att skolan håller budget, 
sen att målen i läroplanen 
uppfylls.

– Direktivet från kommun-
fullmäktige är väldigt tyd-
ligt, nämnderna måste hålla 
budget. Om vi inte klarar det 
får vi redovisa konsekvens-
beskrivningar och begära en 
utökad ram. Barn- och ung-

domsnämnden har gjort det 
på grund av att antalet barn 
i förskolan ökade med 100 
efter det att vi tilldelats vår 
budget. Fullmäktige sa att vi 
fick lösa det inom budgeten 
och det har vi gjort. Vi gör ett 
litet underskott i år, men uti-
från våra förutsättningar har 
personalen gjort ett otroligt 
bra arbete, menar Eje.

Men hur var det nu, 
är budgeten viktigare än 
läroplanen?

– Ja, budgeten får inte 
överskridas, fast målet är att 
klara läroplanen också.

Eje Engstrand berättar 
också att nämnden diskute-
rar begreppet ”kommunal 
friskola”.

– Det är en term som 
egentligen inte finns, men 

vad vi menar är att det vore 
intressant att ge intresserade 
skolor chansen att inom en 
ekonomisk ram fritt utveck-
las av personal, föräldrar och 
elever. Ale kommun skulle 
fortfarande vara huvudman, 
men den enskilda skolan och 
dess ledning skulle få större 
handlingsfrihet. Det är en 
spännande tanke som vi inte 
är riktigt färdiga med än.

De kritiska rapporterna 
har tveklöst satt avtryck såväl 
i den politiska nämnden som 
i förvaltningen. Verksamhe-
terna ses över. De som är bra 
försöker man lära utav och 
de som har fått mer kritik 
letar man orsakerna hos. En 
åtgärdsplan presenteras för 
Barn- och ungdomsnämn-
dens arbetsutskott på onsdag. 

En övergripande synpunkt 
som Skolinspektionen hade 
var avsaknaden av en skol-
plan i Ale kommun.

– Det ska vi ta fram en 
under nästa år, men jag tycker 
det var svårt att acceptera den 
kritiken eftersom 75% av 
landets kommuner inte har 
någon skolplan. Göteborg 
har till exempel ingen, men 
det hade Skolinspektinen 
ingen åsikt om, avslutar Eje 
Engstrand.
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Barn- och ungdomsnämndens ordförande, Eje Engstrand (s):

”Budgeten viktigare än läroplanen”

Eje Engstrand (s), Barn- och 
ungdomsnämndens ordfö-
rande.


