
Det har varit en tuff tid för 
alla ansvariga inom grund-
skolan. Skolinspektionens 
offentliga rapport fokusera-
de nästan enbart på brister-
na i verksamheten.

– Det är som att besiktiga 
en bil – det är sällan någon 
skriver upp det som är bra, 
säger Peter Madsen och ler 
lite snett.

Han önskar självklart – 
med all rätt – att det hade 
funnits ett utrymme för alla 
de positiva initiativ som finns 
ute i skolorna. Skolinspektio-
nens uppgift är emellertid att 
anmärka och ge klara direktiv 
om vad som inte följer statens 
krav. Rapporten var känd för 
rektorerna och förvaltning-
en långt innan den presente-
rades för press, politiker och 
den breda allmänheten.

– Mycket av det som på-
pekades hade vi därför redan 
inlett ett förändringsarbe-
te med och vissa brister var 
redan åtgärdade, säger Lena-
Maria Vinberg, verksam-

hetschef för förskolan i Ale.
Bland annat hade en ny 

organisation tagit form. Ti-
digare fanns en tydlig geo-
grafisk indelning av skol-
verksamheten. Det södra, 
centrala och norra skolom-
rådet är nu skrotat. Områ-
descheferna utgör till stora 
delar en central skolförvalt-
ning med verksamhetschefer 
för grundskola, förskola och 
elevhälsa. Här finns också en 
ny utvecklingsenhet med in-
riktning mot specialpedago-
gik i såväl grund- som för-
skola.

Likvärdig skola
– Den här organisation ska 
säkerställa att vi får en mer 
likvärdig skola. Oavsett om 
du går i Bohusskolan eller 
i Alboskolan ska du kunna 
ställa samma krav på utbild-
ningen. Alla elever i behov av 
särskilt stöd har rätt till det 
och nu har vi också skaffat 
oss en större kommunöver-
gripande kontroll på kvalitén 

i verksamheten, säger Peter 
Madsen.

I samband med Skolin-
spektionens rapport ökade 
också trycket på förvaltning-
en. Oroliga föräldrar hörde 
av sig.

– Det får de gärna göra, 
men vi kan inte handlägga de-
taljer ute i skolora utan i första 
hand är det lärararna och rek-
torn som ska kontaktas om 
det uppstår problem. Upple-
ver man att det inte fungerar 

ska man ringa oss. Ibland kan 
det ju klicka i kommunikatio-
nen mellan människor, menar 
Lena-Maria Vinberg.

För att komma tillrät-
ta med de brister som bland 
annat Skolinspektionen påvi-
sade tillsattes tre olika arbets-
grupper; Betyg och bedöm-
ning, Kvalitet och innehåll 
i fritidshemmen samt Kvali-
tetsarbete och kvalitetsredo-
visning. Dessa grupper av-
rapporterar sitt arbete regel-
bundet.

– Numera har samtliga 
enheter skrivit kvalitetsredo-
visningar, men en del arbete 
kvarstår för att säkerställa att 
de uppfyller samtliga krav i 
förordningen. Dessutom har 
alla enheter upprättat likabe-
handlingsplaner, säger Lena-
Maria Vinberg.

Nu är det långtifrån bara 
brister som förvaltning-
en har jobbat med. Utveck-
lingen av skolan har också 
fått stort utrymme. Nyligen 
blev det klart med nästa stora 
satsning som betyder att 350 
elever i grundskolan får en 
egen bärbar dator.

Särskild satsning
– Ale kommun gör mellan 
2008-2010 en särskild insats 
på 10 Mkr för nya pedago-
giska initiativ. Projektet med 
bärbara datorer är en idé som 
har beviljats medel. Vi utmär-

ker oss lite extra i Ale, då vi 
låter så unga elever som 7-
åringar få ingå i datasatsning-
en. IT är ett fantastiskt bra 
verktyg när det gäller läs- och 
skrivinlärning. Vi kommer att 
studera dessa 350 elever noga 
och se hur datorn påverkar 
skolarbetet. Det blir många 
nya erfarenheter, säger Peter 
Madsen.

Satsningen på 350 bärbara 
datorer är ett led i kommu-
nens för övrigt mycket om-
fattande IT-utbyggnad.

– Jag tror vi har Sveriges 
bästa IT-enhet i Ale kommun. 
De är fantastiskt servicemed-
vetna och måna om att infra-
strukturen när det gäller da-
tatekniken i skolan ska hålla 
högsta klass, berättar Peter 
Madsen.

Projektorer i klassrum-
men tillhör numera varda-
gen, liksom trådlösa nätverk.

Fortbildning
– All personal i förskola och 
grundskola får en 3-årig 
fortbildningskurs i praktisk 
it- och mediakunskap. Alla 
lärare ska känna sig hemma i 
program som word, excel och 
powerpoint, menar Lena-
Maria Vinberg.

IT blir en alltmer viktig 
del i skolan. Det faktum att 
nästan alla arbetsplatser idag 
kräver datakunskap är skäl 
nog att ge datorn en central 

roll i undervisningen.
– Vi vill dessutom att våra 

elever ska känna sig hemma 
i både Mac- och PC-miljön, 
därför har vi satsat på båda 
fabrikaten, säger Peter 
Madsen.

Internationaliseringen är 
en annan viktig ingrediens i 
Ales skolor. De internationel-
la utbytena är många och va-
rierande.

– Alla elever i Ale kommer 
någon gång under sin skol-
gång att få möjlighet att med-
verka i någon form av inter-
nationellt utbyte. Här ligger 
vi långt framme, menar Lena-
Maria Vinberg.

Förvaltningsledning-
en brinner verkligen för ut-
vecklingsprojekten, men 
stort fokus får nu läggas på 
att analysera varför det även 
i år är många elever som inte 
kommer att nå godkänt i 
samtliga kärnämnen (matte, 
svenska, engelska).

– Det är vårt största be-
kymmer. Vi kommer att se 
över hur vi jobbar med läs- 
och skrivutredningar i unga 
år. Lovskolor för elever som 
är i behov av extra studiehjälp 
kan också intensifieras, säger 
Peter Madsen.

Förvaltningsledningen 
hoppas snart att alla föränd-
ringar leder till tydliga för-
bättringar.

– Grundinställningen med 
hela organisationsföränd-
ringen och de kommunöver-
gripande åtgärder som vi har 
vidtagit har varit att garan-
tera den enskilde individens 
rätt till en kvalitativ skolgång, 
avslutar Peter Madsen.

Det borde även Skolin-
spektionen kunna uttala sig 
positivt om.

Fotnot. Barn- och ungdomsförvalt-
ningen har i dagarna lämnat in en 
redogörelse till Skolinspektionen 
angående de åtgärder som har vidta-
gits med anledning av myndighetens 
kritiska rapport i höstas.
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"Alla har rätt till en kvalitativ skolgång"
ALAFORS. I höstas presenterade Skolinspektionen 
sin kritiska rapport mot flera av grundskolorna i 
Ale.

Fyra månader senare kan förvaltningen redovisa 
en lång lista med åtgärder.

– Jag är stolt över vår verksamhet. Självklart 
finns det saker att jobba med, men i stort har vi 
en väldigt bra skola i Ale och det är också vik-
tigt att lyfta fram, säger verksamhetschef Peter 
Madsen.

Verksamhetscheferna Peter Madsen och Lena-Maria Vinberg:

Kvalitén i skolan får inte ha någon geografisk koppling. Det ska finnas samma resurser i samtliga skolor. Personerna på 
bilden har inget med artikeln att göra.               Arkivbild Allan Karlsson

SKOLAD TILL VISS DEL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Illustration över den nya barn- och ungdomsförvaltningen 
som numera är mer central än geografiskt uppdelad.

Hitta ditt nya jobb på

JOBBMÄSSAN i ALE

Du får träffa representanter från fl era 
arbetsgivare med direkt rekryteringsbehov 

inom följande områden:

lager, transport, vård/omsorg, 
säkerhet, polis, restaurang, lokal-
vård, media, friskvård, ingenjörer, 

produktionsarbete, starta eget 
information, utlandsarbete, sanering

Ale gymnasium, Nödinge
den 18 mars, kl. 16-20

Välkommen!


