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Vi som har barn på 
Skolstigens försko-
la i Surte har under 

många år (snart 4) kritiserat 
underhållet runt omkring 
skolan. Ni har med stor ut-
sträckning visat ert ointres-
se och passivitet genom att 
ignorera oss föräldrar som 
betalar. Vi har fått höra att 

det är provisoriskt, men det 
har varit likadant under vår 
äldste sons hela förskoletid. 
Det är hans barndom.

Det är tråkigt att det skall 
var en sådan skillnad mellan 
de olika förskolorna i kom-
munen, och att alla resurser 
verkar satsas på några skolor. 
Här får ni ett smakprov på 

hur det ser ut vid 17:00 tiden 
då vi hämtar våra barn.

Det är stora gropar som är 
fyllda med vatten där vi par-
kerar. Det finns ingen belys-
ning. Pengar vill ni ha, men 
att ta ert ansvar vill ni inte.

Förälder till två barn på 
Skolstigens förskola

Enligt resultatet från 
två helt oberoende 
undersökningar som 

nyligen presenterats utmär-
ker sig Ale kommuns grund-
skola på ett mycket negativt 
sätt! Både skolinspektionen 
granskningsrapport och Lä-
rarförbundets undersökning 
”Bästa skolkommun” visar på 
stora brister inom grundsko-
lan i Ale (se tidigare artiklar i 
Alekuriren).

 Hur har det kunnat bli 
så här? Enligt all pedago-
gisk forskning är den främsta 
framgångsfaktorn för en skola 
tillgången till och tätheten av 

utbildade pedagoger.
Av 290 kommuner fanns 

det 2007 endast 19 kommu-
ner med lägre lärartäthet än 
Ale! Den sannolika orsaken 
till detta är att en elev i Ales 
grundskola får för undervis-
ning kosta betydligt mindre 
än genomsnittseleven i riket. 
Drygt 5 000 kronor mindre 
enligt skolverkets statistik för 
2007. Jämför man med våra 
grannkommuner Kungälv 
och Lilla Edet, så satsar Ale 
cirka 3 500 kronor mindre på 
undervisning per elev och år.

Om Ales politiker lät sina 
grundskoleelever vara lika 

mycket värda som snitteleven 
i riket när det gäller undervis-
ning skulle det motsvara yt-
terligare 35 pedagoger förde-
lade på Ales grundskolor.

Tänk vilken skillnad dessa 
35 utbildade pedagoger skulle 
göra och då framförallt för de 
elever som är i behov av sär-
skilt stöd!

Till Ales politiker säger vi i 
Lärarförbundet:

Nu är det dags att vända 
trenden från kräftgång till 
framgång! Satsa på Ales 
grundskoleelever, öka lärar-
tätheten!

Lärarförbundet i Ale

Skillnad mellan olika förskolor

Ales grundskoleelever mindre värda?

www.vakna.ale.se

Ansök om bidrag ur Vaknafonden!
Vaknafonden stimulerar och hjälper föreningslivet i Ale att 
utveckla nya aktiviteter för barn- och unga. I år är särskilt

fl ickor en prioriterad målgrupp. Styrelsen behöver er ansökan
för beredning senast den 20 november 2008.

Du kan mejla din ansökan till: thomas.berggren@ale.se
eller skicka den till: Vaknafonden co/Alekuriren

Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen.
ALMI
FÖRETAGSPARTNERAle kommuns näringsbolag

Swedbank  är värd för årets sista  sopplunch i FöretagsForums regi. Man har 
tagit fasta på den oro som finns i finansvärlden idag. Fredrik Varg som är chef 
för kapitalförvaltningen Swedbank Region Väst kommer att prata finanskrisen, 
räntor, valutor, aktier, placeringar mm.

Men Swedbank frångår inte sin gamla tradition att låta besökarna provsmaka 
årets julöl från Ahlafors Bryggeri. Det kan med fördel göras i samband med att 
man äter dagens goda soppa som levereras av Wadbacka Gästgiveri. Efteråt 
finns det möjlighet att följa med VD Sven Hultgren på en rundvandring på 
företaget.

Men vi börjar programmet med Senaste nytt från Ale kommun. Det är 
oppositionsrådet Jan Skog  som informerar. 

SOPPLUNCH
FREDAG 28 NOVEMBER KL 12.30 – 14.00
  ÄLVÄNGENS INDUSTRI & UTVECKLING 

Garverivägen 4, Älvängen
OBS! Gamla SAMHALL, bakom Statoil bensinstation. OBS!

På programmet
Senaste nytt från Ale kommun!

Oppositionsråd Jan Skog

Hur ser världen ut idag?
Marknaden – ett hot eller möjlighet?

         Fredrik Varg, Swedbank

Rundvandring på Älvängens Industri & Utveckling

OBS! Ingen anmälan Vi bjuder på lunch 12.30
 Du bjuder på din närvaro!!

Efter att ha läst Sofia 
Danielssons inter-
vju ”Utmana även 

de duktiga eleverna”, kände 
jag igen mig något oer-
hört. Jag är en person som 
ofta benämns som studie-
motiverad och ytterst mål-
inriktad, och spenderade 
min grundskoletid på en av 
Ales större skolor. Ambitiös 
är ordet som lärare valt att 
använda om mig, ofta som 
superlativ. 
Efter att ha gått ur grund-
skolan med höga betyg 
hade jag en framtidstro 
och ett självförtroende som 
överträffade det mesta. Jag 
hade klarat grundskolan 
galant och trodde därmed 
att jag tillhörde skaran av 
de bättre eleverna när jag 
började i gymnasiet. Mitt 
antagande visade sig dock 
vara mycket felaktigt, redan 
första dagen. 

Jag hade medvetet sökt 
mig till ett gymnasium med 
höga intagningspoäng och 
ett gott ryckte, jag förstod 
att mina nya klasskamra-
ter skulle tillhöra den mål-
inriktade skaran elever 
likaså. Men, eftersom skol-
verket har anvisningar om 
hur en elev skall bedömas 
borde mina betyg vara jäm-
bördiga med andra sko-
lors, eller? Diagnoserna 
man gjorde i alla ämnen, 

under den första veckan, 
antog jag därför skulle visa 
samma resultat som mina 
betyg. Jag litade på mina 
före detta lärares kompe-
tens, detta en uppfattning 
som dessvärre har föränd-
rats totalt. 

Mina betyg speglade inte 
resultatet diagnoserna de-
monstrerade, långt däri-
från. Min ambition om att 
lyckas mycket bra i skolan 
har inte försvunnit, dock 
reviderats dramatiskt. 
Idag tvingas jag stude-
ra upp emot fyrtio timmar 
i veckan, utöver tiden jag 
spenderar i skolan, detta 
för att höja min kunskaps-
nivå i flertalet ämnen. Det 
hade kunnat se annorlunda 
ut om mina tidigare lärare 
givit mig större utmaning-
ar under mina år i grund-
skolan och inte av lathet 
valt bort att stimulera mig. 
En av mina lärare som följt 
mig under hela min grund-
skoletid, skrev i ett person-
ligt brev till mig på skolav-
slutningen att hon ber om 
ursäkt för att hon inte ut-
manat mig mer. Jag för-
stod inte vad hon menade 
då, men det gör jag idag. 
Ämnena hon betygsatt mig 
i är två av dem som visat 
sig vara mest felaktigt be-
dömda. 
  Ales skolor står inför 

samma problematik som 
hela Sveriges skolor gör. 
Det är passivt att finanser-
na skuldbeläggs, det är inte 
boven i dramat.      
Jag hävdar att det är Skol-
verkets anvisningar som i 
för hög grad ger utrym-
me för personlig bedöm-
ning av lärare, en bedöm-
ning de uppenbarligen inte 
behärskar. Att ändra lagar 
tar dock mycket lång tid, 
lärarna behöver agera tidi-
gare för att inte utsätta fler 
elever för den smärta och 
lidande jag har fått möta.  

Att tala med andra skolor 
i regionen om hur de be-
tygsätter sina elever och 
se över era prioritering-
ar är två enkla exempel på 
hur de kan förebygga detta 
faktum. Det är viktigt att se 
alla elever, uteslut inte dem 
som har mindre svårighe-
ter, utan entusiasmera dem 
till att bli ännu bättre. Min 
framtidstro och självförtro-
ende har bytts ut till termer 
som stress och betygshets. 
Är det rimligt att elever, i 
jakten på lycka, drabbas av 
stressrelaterade symtom 
för att de inte fått en rätt-
vis bedömning och utbild-
ning i tid?

Tidigare elev i 
Ales grundskola

BASAR
Lördag 22 nov kl 11.00
Församlingshemmet i Starrkärr

Behållningen går till Världens Barn

Välkommen! Starrkärrs rödakorskrets

"Uteslut inte elever som har 
mindre svårigheter"


