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ÄLVÄNGEN. Eleverna 
på Aroseniusskolan är 
oroliga för framtiden.

Besparingskraven 
som barn- och ung-
domsförvaltningen 
har aviserat bekymrar 
högstadieungdomarna i 
Älvängen.

– Vi vet att kom-
munen har dåligt med 
pengar, men varför 
spara på skolan? Det är 
ju vi som är framtiden, 
säger Jennie Hedberg i 
klass 8D2.

Sedan det blivit känt att barn- 
och ungdomsförvaltningen 
behöver minska sin organisa-
tion med 80 tjänster har det 
spridit sig en oro bland såväl 
personal som elever på kom-
munens grundskolor. På Aro-
seniusskolan i Älvängen har 
de planerade nedskärning-
arna inom skolverksamheten 
föranlett ett protestbrev, för-
fattat av eleverna i 8 D2.

– Nu går vi i årskurs åtta 
och det blir bara värre och 
värre. Vi har haft fem, sex 
olika lärare i SO och efter 
sommaren förväntas vi få 
ännu en ny. Det känns som 
att vi får börja om från början 
hela tiden och att våra betyg 
kan påverkas negativt, säger 

Darya Anwari.
Skolledningen på Aroseni-

usskolan, bestående av Jakob 
Koskel, Hans Larsson och 
Gunilla Dreifeldt, gör ingen 
hemlighet av att förändringar 
i organisationen är att vänta 
till hösten.

– Det finns ett besparings-
krav samtidigt som vi ser ett 
vikande elevunderlag. När vi 
tvingas dra ner personal är 
det visstidsanställda som får 
gå först, säger Jakob Koskel 
som emellertid noga poäng-
terar att några beslut ännu 
inte är fattade.

Lovar information
– Så fort vi vet hur organi-
sationen för skolan kommer 
att se ut, så går vi ut med den 
informationen. Vi kastades 
in i ledningsfunktionen för 
en dryg månad sedan, med 
uppgiften att försöka få en 
budget i balans. Vi gör vårt 
bästa, säger Hans Larsson.

Elevernas oro och frustra-
tion har skolledningen full 
förståelse för. I förra veckan 
arrangerades två elevrådsmö-
ten, varav grundskolans verk-
samhetschef, Peter Madsen, 
närvarade på ett av dem.

– Det är angeläget att elev-
erna ges en helhetsbild om 
hur situationen ligger till. 
Vi tycker det är väldigt po-

sitivt att ungdomarna visar 
sitt engagemang. Ett av sko-
lans uppdrag är att förmedla 
demokratiprocessen och den 
har eleverna sin fulla rätt att 
använda. Det är dock vik-
tigt att vi håller isär eventu-
ella rykten och sådant som är 
fakta, säger Gunilla Drei-
feldt.

Snabbt dialog
Eleverna i klass 8D2 är glada 
över att de fått till en snabb 
dialog med skolledning-
en, men har ingen förståel-
se för politiker som vill spara 
pengar inom skolan.

– Vi har skickat vårt pro-
testbrev till politiker och 
tjänstemän inom barn- och 
ungdom. Vi hoppas att vi får 
svar och att neddragningar-
na inte blir av, avslutar Filiph 
Jonemark.

Viktigt att notera är att 
barn- och ungdomsförvalt-
ningen har ett effektivise-
ringskrav på 2 % likt övriga 
kommunala verksamhe-
ter. Personalförändringar är 
främst anpassningar till ett 
mindre elevunderlag och 
ingen besparing.

Besparingskrav oroar elever
– Unga protester mot planerade neddragningar i Aroseniusskolan

Varför kan man bygga 
en ny väg i Ale när 
det inte finns tillräck-
ligt med pengar till vår 
skola? Tre elever från 
klass 8D2 på Aro-
seniusskolan, Darya 
Anwari, Filiph Jone-
mark och Jennie Hed-
berg, söker svar på 
sina frågor hos skol-
ledningen, här repre-
senterade av Gunil-
la Dreifeldt och Hans 
Larsson.
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En protest bröt ut bland elever på Aroseniusskolan. Skälet är de planerade neddragningarna 
på skolan. Neddragningar som egentligen är anpassningar till en skola med färre elever.
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BOHUS

Önskar du villa med 
centralt läge? Då kan 
detta gedigna hus 
i Bohus, med stor 
potential vara något 
för dig! Lättskött och 
vacker tomt. 110 kvm 
boa + 92 kvm biarea. 

Pris  1.400.000:-/hbj. Ring för bokad visning
Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-74 66 90, 0702-33 32 33

SKOGSTORP

PERMANENT FRITID

Fräscht fritidshus med åretruntstandard, 
nyrenoverat och uppfräschat. Tre rum och 
kök. Sep. förråd/verkstad på tomten. Lantligt 
belägen med vyer över öppet landskap. 
56 kvm. 

Pris 850.000:/hbj Ring för bokad visning.
Mäklare Hans Götestam 
0303-74 66 90, 0708-28 90 29

SÄVE

VILLA MED POTENTIAL

Ett rart litet 
hus med ett 
otroligt vackert 
läge! Stor tomt 
om 2023 kvm, 
som kan gå 
att avstycka till 
två fastigheter.  
Ekonomibyggnad om 50 kvm. Mulltoa,dusch 
saknas.Vatten från djupborrad brunn indraget i 
huset. Bokade Visningar 28/5. 

Pris 1.375.000:- som utgångsbud.
Axelssons Fastighetsbyrå 0303-746690 
Mäklare: Birgitta Ström  Mobil: 0705-218580


