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Skolinspektionens besök 
i Ale har resulterat i 
ökat intresse för skol-

utvecklingsfrågor, både ute i 
verksamheten och bland oss 
politiker. I tider när kom-
munens intäkter minskar är 
det extra viktigt att fundera 
över hur vi tillsammans kan 
skapa en skola som ligger i 
pedagogisk framkant, sam-
tidigt som Barn och Ung-
domsnämnden håller sin 
budget. 

Enligt kommunens stra-
tegiska plan skall Ales skolor 
uppmuntras att våga testa 
ny pedagogik och nya sätt 
att arbeta. Med en sådan 
målsättning följer ett krav 
på oss politiker att ge skolan 
friare tyglar. Också vi måste 
hitta nya sätt att arbeta och 

nya sätt att organisera verk-
samheten. 

Skolutveckling sker lång-
siktigt och vi har inte råd 
att låta den drabbas av poli-
tiska motsättningar mellan 
majoritet och opposition. 
De borgliga partierna vill i 
en motion till kommunfull-
mäktige ge alla kommunala 
skolor möjligheten att bli 
kommunala friskolor. Den 
politiska majoriteten har 
redan givit förvaltningen i 
uppdrag att skapa ett regel-
verk för s.k. pilotskolor (mer 
fristående skolor). Vi anser 
att motionen var alldeles för 
otydlig men att den visar 
på goda intentioner. På ett 
intresse av att vilja vara med 
och skapa framtidens skola 
över partigränserna.

En bra skola är en skola 
där eleverna känner trygg-
het. Inte bara med sina 
kamrater och lärare utan 
också med den pedagogiska 
verksamheten. Det finns ett 
stort värde i att lärare och 
elever upplever att under-
visningen följer en röd tråd. 
Att man känner igen sig i 
undervisningssituationen 
trots att ämnena är många 
och lärarna olika. En bra 
skola är också en skola där 
föräldrar, elever och per-
sonal känner sig delaktiga i 
skolans utveckling. 

Pilotskolan skall enligt 
beslut i Barn och Ungdoms-
nämnden:

• Arbeta särskilt med 
pedagogisk metodutveck-
ling. En tydlig pedagogisk 

profilering skall tas fram i 
samarbete mellan rektor, 
pedagoger, elever och för-
äldrar. 

• Bedriva ett aktivt arbete 
för att öka den pedagogiska 
samsynen bland personalen.

• Ha en egen styrelse med 
representanter för elever, 
föräldrar och skolans per-
sonal.  

Vår förhoppning är att 
det finns ett intresse för att 
bli pilotskola ute i verksam-
heten och bland elever och 
föräldrar. I så fall hoppas 
vi att försöket skall kunna 
starta vid skolstarten 2010. 

Mariam Hagberg (S)
Andreas Hector (S)
Elinore Gandee (V)

Marcus Larsson (MP)

Försök med pilotskolor
 – Ökad delaktighet och pedagogisk profilering!

Det är intressant 
att det modera-
ta kommunalrådet 

Jan Skog i en insändare v 
16 som mestadels handlar 
om frågor på regeringsni-
vå och bollar med 10-tals 
miljoner i olika budgetal-
ternativ samtidigt ondgör 
sig över en miljöpar-
tist och drar upp gammal 
skåpmat om en miljöbils-
motion. 

Allians för Ale har haft 
två miljöbilsmotioner. Den 
ena var väldigt bra skriven 
och givetvis sade vi JA till 
den. Det glömde dock Jan 

Skog att nämna. Den andra 
var i grunden bra och skulle 
fungera till vissa delar men 
skapa orimliga situationer i 
andra fall. 

Det är roligt att det mo-
derata kommunalrådet tar 
upp miljöpartisters arbete i 
samma diskussion som re-
geringsfrågor om 10-tals 
miljoner kronor. Det är 
kul att vårt arbete värderas 
så högt.

Peter Rosengren (MP)
Gruppledare 

Miljöpartiet stödjer 
bra miljöbilsmotioner!
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Hej Student!
2 fina erbjudanden från oss!

Studentplakat
Komplett med bild 30x45 cm från bild, negativ
eller digitalt. Även delförstoringar.

Pris fr. 210:-

10 tackkort gratis
Till alla er som tar en porträttserie (8-bilds) hos oss.
Blanda gärna bal- och studentkläder.

Mer än bara mäklartjänsten. Arvsskiften • Bodelningar • Bouppteckningar 
Deklarationer • Energideklarationer • Fastighetsförmedling • Gåvobrev • Lösöreauktioner 
Röjning och städning • Samboavtal • Skatteberäkningar • Testamenten 
Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00 • Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Vi söker hus med lantligt läge!

Ring oss om Ni går i 
säljtankar. 0303-74 66 90

David Strid

SKEPPLANDA
1-plansvilla om 131 kvm. Stor tomt och endast 
ca 5 min till Skepplanda centrum. Bekvämt 
med allt i ett plan. bl a med 4 st sovrum, ett 
stort vardagsrum med braskamin och utgång 
till inglasat uterum. Nybyggt garage-08 (ej helt 
färdigställt). 

Pris: 1.650.000:-/hbj. • Ring för bokad visning.
Mäklare: Fredrik Hellberg 0702-33 32 33

VILLA MED RYMD I YTTERBY
Ett välvårdat kedjehus i populära Ytterby. Stort 
vardagsrum i vinkel,kök, helkaklad toalett m 
dusch,4 sovrum m fl era utrymmen. Totalt
158 kvm boyta.Mysig trädgård i skyddat läge. 

Pris 1.975.000:-/hbj  • Ring för bokad visning.
Mäklare: Jan Erik 0303-925 00 
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LÖDÖSE CENTRALT
Hyresfastighet med två lägenheter,  fem rum och kök om 130 
kvm och tre rum och kök om 93 kvm samt en lokal som i dag är 
Pizzabutik med uteservering. Total boarea 303 kvm Källare med 
garage, tvättstuga pannrum samt stora förrådsutrymmen. Total  
hyresintäkt 222.000:- Centralt belägen i Lödöse.  

Pris 1.675.000:-/hbj.Boka visningstid.
Mäklare Hans Götestam 0708-28 90 29

LILLA EDET GÖTA
Gedigen soutterängvilla, fem rum och kök om 
totalt 191 kvm. Tomt om 962 kvm. Naturnära 
belägen i lugnt villaområde som sista hus vid
återvändsgata. Gångavstånd till skola 1-6, 
förskola samt ridhus. 

Pris 1.595.000:-/hbj • Ring för bokad visning.
Mäklare: Hans Götestam 0708-28 90 29
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På grund av det stora anta-
let bränder i skog och mark 
inom Ale och Kungälvs 
kommuner befaras öka, har 
räddningschefen Håkan 
Lundgren beslutat om 
förbud mot eldning utom-
hus. Förbud mot eldning 
utomhus gäller inom Ale och 
Kungälv kommuners områ-
den. Beslutet gäller från och 
med 27 april och tills vidare.

Förbudet avser eldning 

utomhus. Med eldning 
utomhus avses alla typer 
av uppgörande av eld samt 
grillning på mark. Det görs 
ingen skillnad på villatomten 
eller övriga markområden. 
Grillning i en för ändamålet 
framtagen grill, vid en sär-
skilt anordnad grillplats samt 
användning av spritkök eller 
dylikt är dock tillåtet.
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Beslut om förbud 
mot eldning utomhusRedaktionen håller Redaktionen håller 

stängt fredag 1 maj!stängt fredag 1 maj!


