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Yrkesutbildningar
för dig som är invandrare, arbetslös

eller har en lägre utbildning
I augusti/september startar vi 
fem olika heltidsutbildningar 
i samarbete med sju andra 
kommuner i Västsverige. Tre till 
fyra dagar i veckan är du ute 
i praktik och resten av tiden 
sker undervisning och egna 
studier.

Utbildningarna är kostnadsfria och 
studiemedel kan sökas via CSN.

För mer information ring Studie - och yrkesvägledaren i Lilla 
Edet: Helen Jansson, tfn 0520 – 65 97 04 eller Studie - och 
yrkesvägledaren i Ale: Kenneth Widell, tfn 0303 – 330139

Våra utbildningar

Bageri/konditori 35 v
Lokalvård 17 v
Storkök/restaurang 35 v
Personlig assistent 35 v
Handel 33 v

LILLA EDETS KOMMUN LE KOMMUNA
arbetsmarknadsavdelningen Läs mer på: alegymnasium.ale.se

Välkommen �ll öppet hus 
på Ale gymnasium 14 maj!

Program:

15.00 - 16.00 ”Drop in” med �lltugg

16.00 - 18.00 ”Pröva-på-sta�oner” på alla program

18.00 - 19.00 Informa�on om vår IT-pedagogik och 
   bärbara datorer. Samt om våra språk-
   utbildningar och utbytesresor.

På första maj demon-
strerade Socialdemo-
kraterna under parol-

len ”Jobben först”. Vi håller 
med- jobben måste sättas 
främst, också i Ale, men här 
skär Socialdemokraterna ner 
på skolan och förskolan det 
närmaste året. Det kallar 
inte vi att sätta jobben först.

Regeringen måste ta ett 
större ansvar med riktade 
statsbidrag till skolan i 
höstbudgeten, men Social-
demokraterna är inte helt 
maktlösa. I Ale är det majo-
riteten med Socialdemokra-
terna i spetsen som måste 
fatta långsiktiga beslut och 
prioritera skolan och försko-

lan. Ta beslutet att undanta 
dessa från nedskärningarna. 
I förskolan ökar man antalet 
barn i barngrupperna för att 
möta besparingarna man fått 
i sina budgetar. I skolan är 
måluppfyllelsen och lärar-
tätheten låg, trots detta gör 
man organisationen ännu 
mer ”tight”. Ale gymnasium 
nedmonteras mer och mer. 

På Socialdemokraternas 
lokala hemsida i Ale kan 
man läsa att ”Förskolan 
är en viktig del i barnens 
utveckling och starten på 
det livslånga lärandet.” 
Fortsätter man läsa står det 
att ”Skolan ska vara en trygg 
plats i barnens liv och vi vill 

fortsätta utveckla den goda 
skola som vi har idag.” Sänk 
då inte kvalitén, utan gå från 
ord till handling!

I vårpropositionen satsar 
regeringen extra pengar 
till kommunerna. 2010 
kommer Ale få cirka 14,5 
miljon kronor extra. Dessa 
pengar kommer för sent. Ale 
kommun möter finanskri-
sen med nedskärningar och 
neddragningar av personal 
i Ale kommuns förskolor, 
grundskolor och på gymna-
siet. Det är inte rätt. Låt inte 
barnen betala krisen. 

Vi ber därför er som 
bestämmer i vår kommun att 
våga undanta skolan och för-
skolan från nedskärningar. 
Satsa extra pengarna på våra 
barn och ungdomar. Låt 
inte barnen betala krisen!

Vi kräver:
• Att Ale kommun undan-

tar förskolan och skolan från 
nedskärningar.

• Att regeringen tar större 
ansvar för att förhindra 
varsel och nedskärningar.

Lärarförbundet i Ale

Låt inte barnen betala krisen!

Nu är det viktigare än 
någonsin att satsa 
på förskola och 

skola! Vi som arbetar inom 
förskolan och skolan vet hur 
hårt barn och unga drabbas 
i tuffa tider. En förälder som 
förlorar jobbet eller oroas 
av privatekonomin skapar 
otrygghet och frågor hos 
barnen. De barnen behö-
ver inte färre personal och 
större grupper, som nu sker 
i vår kommun. Det finns 
ingen arbetsbrist inom för-
skola och skola. Personalen 
behövs nu mer än någonsin. 
I takt med att arbetslöshe-
ten stiger kommer flera barn 

att må sämre. Deras försko-
la eller skola måste då vara 
en trygg plats, med perso-
nal som har förutsättning-
ar för att skapa det. Hur blir 
den det med färre perso-
nal? Hur ska vi kunna ge tid 
till de barn och ungdomar 
som behöver det? Vi perso-
nal behövs för att skapa en 
trygg och lärorik vardag för 
barnen. Barnen som drab-
bas hårt i kristider. Vi måste 
få möjlighet att dämpa oron 
och samtidigt inte förneka 
barnen en rättighet – att nå 
alla kunskapsmål. Då behövs 
inte en lägre personaltäthet. 

Vi alla vill att våra barn 

ska få en så bra start i livet 
som möjligt. Eller vill inte ni 
politiker det? Elevernas mål-
uppfyllelse i Ale är redan låg, 
låt den inte bli ännu lägre 
samtidigt som många barn 
och ungdomar kommer att 
må dåligt. 

Det krävs mod att i detta 
läge satsa. Att satsa på 
barnen är att satsa på framti-
den. Nedskärningar idag får 
konsekvenser längre fram. 
Svik inte vår framtid!

Lena Svensson
Fredrik Blomqvist

Pedagoger i Ale kommun

Svik inte barnen

EU satsar på sanslö-
sa propagandaprojekt 
för att framställa sig 

själv i så positiv dager som 
möjligt. Propagandaavdel-
ningen i kommissionen, som 
Margot Wallström basar 
för, har för  i år budgeterat 
26 miljarder kronor i kom-
munikations- och propagan-
dasyften. Det är mer än vad 
Coca-Cola anslår i reklam-
kostnader - i hela världen! 
Detta enligt den oberoende 
tankesmedjan Open Europe.

Varje EU-parlamentari-
kers arvoden, kostnadser-
sättningar, traktamenten och 
reseersättningar kommer 
från i sommar att inbringa 

minst 145 000 kronor efter 
skatt - i månaden! (se bilaga 
2). 

Det är betydligt mer 
än vad statsministern och 
Wanja Lundby-Wedin drar 
in efter att skatten är betald. 

Såväl de borgerliga par-
tierna som socialdemokra-
terna har stött denna miljon-
rullning.  

Både i EU-parlamentet 
och i riksdagens EU-nämnd. 

En svensk folkvald leda-
mot i EU-parlamentet ska 
ha samma arvode och pen-
sioner som svenska riksdags-
ledamöter. Dessutom vill 
Vänsterpartiet att även de 
svenska riksdagsledamöter-

nas arvoden sänks och knyts 
till 100 procent av ett pris-
basbelopp, dvs. cirka 42 000 
kronor.

Vänsterpartiet vill kraft-
fullt reducera utgifterna för 
propagandaverksamhet och 
EU-parlamentarikers löner 
och arvoden.

Vänsterpartiet i Ale har 
lagt en motion i Ale kom-
munfullmäktige om frysa 
arvoden för 2009-2010

Ingmarie Torstensson (v)
Lisa Forsberg (v)

Göran Karlsson (v)
Tommy Gustavsson (v)

Skattemedel går till EU-propaganda 
och lyxliv för politiker

Allergi kan 
drabba vem 
som helst,

när som helst. 

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Stöd forskningen.

Pg 90 03 74-0

Rösta i EU-valet den 7 juni
Du och alla andra svenskar har hittills 

betalat mer än 300 miljarder kronor till EU. 
Vad har du fått tillbaka? 

Om du inte är skånsk storbonde eller byråkrat i 
Bryssel har du antagligen inte fått något alls.

Vi vill sluta kasta pengar i det svarta hål som kallas 
EU. De miljarder vi varje år betalar skulle räcka till 50 
000 fl er barnskötare i Backa, sjuksköterskor i Sjöbo 

och lärare i Lästringe.

Välj Vänsterpartiet

den 7 juni Förtidsrösta i EU-valet 
även i Lödöse

LILLA EDETS KOMMUNFör tider se kommunens 
hemsida: www.lillaedet.se


