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MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN

0:-

Ersätter upp till
10.000 kr/mån.
Ring för mer 
information!

0:-
DUBBELBOENDE-

KOSTNADSFÖRSÄKRING

Erbjudandet gäller t.o.m 31 dec -08.

Filaregatan 23 • Kungälv
TEL: 0303-20 94 45 • www.hurtigsbil.se

• 2,5m3 lastvolym 
• fr 4,5 l/100 km 
• 489 kg maxlast 
• 1,5 m lastlängd 
• CO2-utsläpp fr 119 g/km

NYA CITROËN NEMO 

fr 84.900:-
(Ex moms)

Årets transportbil 2009

2009

Inklusive syntest • Båge • Fodral

Enkelslipade Fr 400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Svennes 
Ur & Optik
G L A S Ö G O N H U S E T

Västra gatan 68, Kungälv • Tel 0303-101 58

Fr 1.800:-Progressiva

POLIS
RONDENRONDEN

Söndag 16 november

Djurplågeri
Anmälan om djurplågeri upp-
rättas. En häst i Uspastorp har 
utsatts för våld mot könsor-
ganet, skador som djuret inte 
själv kan ha orsakat enligt dess 
ägare. 

Måndag 17 november

Falsklarm
Någon krossar glaset och gör 
så att brandlarmet utlöses på 
Bohusskolan. Polisen och rädd-
ningstjänsten åker till platsen.

Onsdag 19 november

Brand på Bohusskolan
Klockan 01.40 går larmet på 
Bohusskolan. Någon har tagit 
sig in i ett klassrum och tänt 
eld på ett bord. Räddnings-
tjänsten lyckas få branden 
under kontroll.

Torsdag 20 november

Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. Diverse 
gods tillgrips, bland annat en 
tv-apparat och en dvd-spelare.
En person smiter från sin ben-
sinnota på Shell i Nol. Gärnings-
mannen tankar 34 liter bensin 
och avviker utan att betala.

Fredag 21 november

Man knivhotad
Misshandel och olaga hot 
rapporteras från Södra Klöver-
stigen i Nödinge vid 20-tiden. 
Målsägande ådrar sig skador i 
ansiktet och han blir dessutom 
hotad med kniv.

Lördag 22 november

Narkotikabrott
En personbil stoppas på Skepp-
landavägen. Vid kroppsbesikt-
ning anträffas narkotika.
Nattlig misshandel i Nol. 
Objudna gäster besöker en 
privat fest som spårar ur. Två 
målsägande blir slagna med 
batong.

Söndag 23 november

Misshandel i Surte
Ett 20-tal ungdomar uppehål-
ler sig på en plats i Surte när 
en person plötsligt utsätts 
för misshandel. Målsägande 
får ta emot slag mot kroppen 
och huvudet och avförs till 
Kungälvs sjukhus i ambulans. 
Vittnen finns.

Antalet anmälda brott under 
perioden 17/11 – 24/11: 54. Av 
dessa är fyra bilinbrott och två 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

En kraftfullare 
Skolinspektion 
har givit resultat
ALE. Skolinspektionen 
har tagit över Skolver-
kets roll som observa-
tör av verksamheterna 
i landets skolor.

Det är en kraftfull 
skolinspektion som 
kommer närmare 
eleven än tidigare.

– Alla är vinnare i den 
här satsningen, säger 
generaldirektör, Ann-
Marie Begler.

Skolinspektionen bjöd in till 
en presskonferens i Göte-
borg med anledning av sin 
nya satsning. Ale kommun 
är en av fyra aktuella kom-
muner som nyligen genom-
gått en grundlig skolinspek-
tion av den nya myndigheten 
med det passande namnet – 
Skolinspektionen.

Antalet inspektörer 
kommer att utökas med 50% 
jämfört med Skolverkets re-
surser. Totalt kommer det att 
finnas runt 340 inspektörer 
runtom i landet. Skolinspek-
tionen finns på fem platser, 
Göteborg, Lund, Linköping, 
Stockholm och Umeå.

Verksamheten är omfat-
tande. 1000 skolor ska inspek-
teras årligen. 560 ansökning-
ar om att starta friskola ska 
hanteras. 1200 anmälningar 
om brott mot skollagen ska 
utredas.

Ale, Grästorp, Partille och 
Öckerö har varit föremål för 
den nya formen av skolin-
spektion. Nyligen presente-
rades resultaten.

– Vi kan konstatera att det 
skiljer mycket mellan skolor-
na och kommunerna, men det 
skiljer också mycket mellan 
skolorna i samma kommun. 
Våra rapporter har medvetet 
varit väldigt kritiska. Det är 

vår uppgift att granska bris-
terna. Samtidigt vill jag po-
ängtera att det finns många 
goda exempel, säger Ann-
Marie Begler.

Mest allvarligt i de fyra 
senaste kommunerna, vilket 
också stämmer väl överens 
med övriga landet är att tre av 
fyra saknar planer som upp-
fyller lagens krav för att för-
hindra diskriminering, tra-
kasserier och andra kränk-
ningar.

Skolinspektionen vill 
ogärna jämföra kommunerna 
med varandra. När det gäller 
Ale konstateras att det mest 
anmärkningsvärda är att elev-
erna inte får tillräckliga förut-
sättningar att nå målen i alla 
ämnen.

– Vi upplever en positiv 
reaktion från samtliga kom-
muner. Alla vill bli bättre 
och det ska bli intressant när 
vi återträffas om ett par må-
nader, säger Hans Enckell 
som ansvarade för inspektio-
nen i Ale.

En annan viktig satsning 
som Skolinspektionen snart 
ska genomföra är en gransk-
ning av mattekunskaperna i 
grundskolan.

– Det är ett faktum att allt 
färre klarar målen i matte-
matik i årskurs 9. Vi måste 
utreda hur det ser ut på lärar-
sidan och hur skolorna jobbar 
med mattematik. Trenden är 
allt annat än ljus, konstaterar 
Ann-Marie Begler.

Om Ale kommer att delta 
även i denna granskning är 
inte klart.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-


