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Alltför länge har skol-
politiken enbart 
handlat om teoretiska 

studier. I den nya gymnasie-
skolan får yrkesutbildning-
arna höjd status och kvalitet, 
tack vare Folkpartiet och Al-
liansregeringen. 

Göran Perssons gymnasie-
reform har varit en katastrof 
för svensk skola. Tanken var 
att alla elever skulle bli hög-
skolebehöriga  men resul-
tatet blev stora avhopp och 
många elever med minskade 
självförtroenden. 

Det är dags att erkänna att 
alla elever inte vill bli aka-
demiker, att alla inte kan bli 
akademiker och att samhället 
inte fungerar om alla är aka-
demiker. Det finns många 
jobb som är mycket kvalifi-
cerade men som inte kräver 
en högskoleutbildning. 

Grundtanken i Alliansre-
geringens gymnasiereform 
är att statusen på yrkespro-
grammen ska höjas. Det 
sker inte genom att man gör 
dem så lika de högskoleför-
beredande utbildningarna 
som möjligt. Tvärtom måste 
yrkesprogrammen få behålla 
sin särart. 

Programmen ska därför 
ha ambitiösa mål för elever-
nas yrkeskunskaper och en 
egen yrkesexamen. Eleverna 
ska lägga mindre tid på tradi-
tionella läsämnen och mer på 
yrkesämnen. Det innebär att 
de ska kunna välja om de vill 
läsa in grundläggande hög-
skolebehörighet eller för-
djupa sina yrkeskunskaper. 
Möjligheten att komplet-
tera ska givetvis alltid finnas, 
antingen genom extrakurser 
på gymnasiet eller inom vux-
enutbildningen. 

Vägen till kunskap är olika. 
För vissa elever fungerar 
undervisning i ett klassrum 
bäst, för andra är tiden till-

sammans med en erfaren 
handledare på ett företag 
ovärderlig. Därför skapas 
lärlingsutbildningar på 
yrkesprogrammen. De har 
samma mål och examenskrav 
som yrkesprogrammen men 
huvuddelen av lärlingens 
utbildning är förlagd till en 
arbetsplats. 

Samtidigt får eleverna på 
de högskoleförberedande 
programmen tuffare studie-
krav. Dels kommer det alltid 
att löna sig att läsa fördjup-
ningskurser, dels höjs kraven 
för grundläggande högsko-
lebehörighet. I framtiden 
ska studenterna ha en god 
grund att stå på när de börjar 
på högskolan. Som bevis för 
att eleverna verkligen klarar 
en högskoleutbildning ska 
de avlägga en examen, en ny 
form av studentexamen. 

Alltför många skolor och 
kommuner har hittills lockat 
till sig elever med hobby-
kurser och specialutformade 
program som saknar utbild-
ningsvärde. Det stoppas nu. 
Valfrihet mellan gymnasier 
och program är, som grund-
princip utmärkt, men ytterst 
måste staten kunna granska 
kvaliteten och godkänna de 
kurser, inriktningar och pro-
gram som erbjuds eleverna. 

Med vår omläggning 
kommer fler elever att klara 
sin gymnasieutbildning. Det 
är huvudsyftet. Fler kommer 
att gå ut i livet med en gedi-
gen yrkesutbildning, vilket 
gagnar såväl den enskilde 
individen som samhället. 

För att nå målen är det 
viktigt att IV-programmen 
minimeras eller utgår och att 
grundskolans kvalitet höjs.

Ale kommun fick kraf-
tiga anmärkningar mot 
grundskolan vid Skolverkets 
inspektion 2008.

En viktig slutsats: Att se 
ett problem är viktigt. Att 
erkänna problemet är vikti-
gare annars kan man aldrig 
lösa några problem!

Tore Berghamn (Fp) 
Vice ordförande i Utbildnings- 

och Kulturnämnden
 Anita Brodén (Fp)

Riksdagsledamot

Yrkesutbildningens status höjs 
i nya gymnasieskolan! Vänstermajoriteten i 

Ale har nu styrt kom-
munen i flera decen-

nier. Man har fått bestäm-
ma allt i kommunen och 
vissa beslut har varit bra, 
men många bra förslag som 
kommer in till kommunsty-
relsen förtjänar ett bättre 
öde. När det gäller de tuffa 
ekonomiska tiderna för Ale 
som gör att man tvingas 
skära ned ibland annat skolan 
så skall inte den sittande led-
ningen i Ale skylla på reger-
ingen. Hur kan andra kom-
muner klara ekonomin så 
mycket bättre? Den frågan 
bör man ställa sig!

Ett av svaren ligger i att 
det finns många fina visioner 
från Socialdemokraterna i 
Ale när det gäller utveck-
lingen i kommunen. Men det 
stannar i många fall vid visio-
ner. Det skall byggas säger 
man, men hur mycket bygger 
man egentligen? När nästan 
alla av Ales kranskommuner 
har byggt hundratals småhus 
i flera av sina orter under de 
senaste årens högkonjunk-
tur så har Ale endast byggt 
upp ett mellanstort område, 
nämligen i Nödinge (Backa 
Säteri). Detta område attra-
herar inte alla som söker ett 
hus och byggandet i övriga 
orter har varit nära med noll 
och det i en högkonjunktur!

Ale har missat skat-
teintäkter på grund av att 
inflyttningen kunde varit 
betydligt högre än den varit. 
Jarl Karlsson säger att Ale nu 
skall stå redo att bygga inför 
nästa högkonjunktur. Lite 
sent påtänkt och det hjälper 
inte lärarna och eleverna som 
inte får de resurser de skulle 
kunnat få.

Kommunen behöver också 
snabba på med att fräscha 
upp de största orterna så att 
de blir trevliga och attraktiva 
att bo i. Man frågar sig vad 
kommunledningen väntar 
på? Den nya vägen löser inte 
dessa problem. 

På kommunens hemsida 
att man lagt fram en ny stra-
tegisk plan för Ale. Mycket 
fin läsning, men hur mycket 
kommer att infrias? Jag tror 
att Ale kommun behöver en 
ny ledning. Det fungerar inte 
att rulla på i samma hjulspår 
hela tiden. Den nuvarande är 
lite hemmablind och vågar 
inte ta nya grepp! Varför inte 
marknadsföra Ale med hjälp 
av en fin cykelbana längs 
med älven (där det är möjligt 
och där fina rastställen kan 
skapas, till exempel i Viking-
abyn). Förslaget har kommit 
till kommunstyrelsen men 
inget händer. Potentialen 
finns i Ale. Använd den!

Alebo

Socialdemokraterna i Ale ansvariga 
för neddragningarna i skolan!

TACK ALE!
Nu tar vi, efter två decennier, vårt pick och pack och flyttar från 

Skepplanda tillbaka till stora staden Göteborg.
Vi har haft 20 underbara år här i Ale. Vi kommer alltid att ha en 
bit av våra hjärtan i Skepplanda som har sett till att våra tre små 
söner fått växa upp och blomma ut till de framgångsrika unga 
män som de nu är. Vi vill på detta sätt tacka alla som vi under 

åren kommit mer eller mindre i kontakt med:
• Tack till dagis, förskolor, fritidshem, grundskolor, 

högstadier, gymnasium. Tack dagisfröknar, förskolelärare,
 fritidspedagoger, lärare, bambapersonal och alla andra som

 ser till att skolväsendet fungerar.
• Tack Skepplanda BTK, både fotboll, men framförallt 

handbollsektionen. Alla ledare, spelare och entusiastiska föräld-
rar som är med och driver en förening i rätt riktning.

• Tack Ale HF – även här tack till alla ledare med flera.
• Tack Björkliden, Alafors, som på ett förträffligt sätt hjälpte 

vår "farmor Solveig" under de sista åren i hennes liv.
• Tack alla trevliga handlare, hantverkare och andra 
näringsidkare som vi nyttjat så flitigt vi bara kunnat. 

Ni är verkligen de som får kommunen att blomstra genom 
allt ert slit och inte minst den goda service som ni alltid gett oss.

• Ett speciellt tack till alla våra trevliga grannar genom åren 
– ingen nämnd, ingen glömd. 

• Tack till alla våra underbara vänner som bor i olika delar av 
kommunen – ni förgyller verkligen vår tillvaro – och kommer 

förhoppningsvis att fortsätta med detta framöver.

Tack Ale!
Anna-Lena Westlund, Micael Myrén
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Onsdagen den 27 maj kl 15.00

Matsalen, Bohus Servicehus
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ALLA PENSIONÄRER VÄLKOMNA
Kostnad 20:- inkl kaffe & smörgås
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Kristdemokraternas kandidat nr 9
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Så var det dags igen! 
Ännu en gång ska det 
sparas in på våra barns 

bekostnad! Efter att ha sett 
de senaste siffrorna från 
barn- och ungdomsnämn-
den förstår jag att något be-
höver göras för man kan inte 
göra åtta miljoner i förlust 
utan att göra förändringar. 
Vad jag inte kan förstå är lo-
giken i att sparka de män-
niskor som formar och lär 
våra barn. Personalen som 
jobbar direkt med barnen 
trollar och gör mycket av 
det lilla. Istället för att vär-
dera och utveckla det peda-
gogiska arbete som görs, så 
vill majoriteten att våra för-
skolor, skolor och fritidshem 
ska förvandlas till en förva-
ringsplats för barn.

Ales grundskolor är ran-
kade på plats 209 av 290 

möjliga i skolverkets bedöm-
ning, så det är ju inte så att 
vi kan kosta på oss att sänka 
nivån ytterligare på det pe-
dagogiska arbetet. 

Att skära ner med 36,9 
helårstjänster innebär att 
ungefär 49 barnpedagoger, 
barnskötare eller lärare för-
svinner från dina barn. Hur 
många av dessa 49 är admi-
nistratörer, chefer eller rek-
torer? 

Jag vill att mina två barn 
går i små grupper där dom 
blir sedda. Jag vill att dom 
får bra undervisning av 
kompetent personal. När 
dom är i skolan vill jag veta 
att dom vistas i en lugn och 
trygg miljö som stimulerar 
lärande och kreativitet.

Mikael Berglund (M)
Moderat och tvåbarnsfar

(S)parka lärare? Nej!


