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Skol- och fritidsperso-
nal sliter! Är det nu 
inte dags för S, V och 

Mp att kavla upp ärmar-
na och sätta igång att arbeta 
lika hårt som dem? Istäl-
let verkar det, som om man 
återigen väljer att straffa de 
oskyldiga, de som inte har 
en röst, nämligen barnen.

Det är mycket talan-
de att ni skyller problemen 
på regeringen då skolpoliti-
ken bedrivs inom kommu-
nen och problemen har upp-
stått genom ert eget ageran-
de kommunalt. Om staten 
i dagsläget hade skjutit till 
mer pengar hade ni med 
största sannolikt valt att 
köpa skog eller bygga ban-
dyhall för pengarna men 
nu tvingas ni ta itu med det 
problem ni har skapat. Jag 
förstår att det känns obe-
kvämt men det är nödvän-
digt för Ales invånare att 
problemen inom kommu-
nen blir lösta och skola och 
barnomsorg måste priori-
teras. 

Du beskyller mig, Mikael 
Berglund, för att bedriva 
populism. Jag anser att jag 
väljer att se situationen på 
samma sätt som övriga in-
vånare i vår kommun – det 
vill säga utan s-märkta glas-
ögon. Det är inte populism, 
det är klarsynthet! 

Vi i Allians för Ale har 
inte varit med att ta fram 
majoritetens sparförslag, 
vilket i mångt och mycket är 
ett tjänstemannaförslag. Då 
var det inte läge att komma 
med motförslag. Mig veter-
ligen har du Dennis Ljung-
gren aldrig ställt någon 
direkt fråga till mig Kajsa 
Nilsson, vice ordförande i 
Barn- och ungdomsnämn-
den, om något sparförslag. 
Därför har du inte fått något 
svar.   

Vi har lösningar på hur 
både kvalitén och ekono-
min kan förbättras. Dessvär-
re verkar det som om verk-
tygen i er låda har blivit till 
åren komna och känns lite 

utslitna. Hur prioriterar ni 
då ni anser att det är vikti-
gare att en chef inte ska ha 
ansvar för fler än 20 vuxna 
människor, detta medan ett 
barn, som ska inhämta kun-
skaper, ska vara i grupper 
om 34 barn? Vuxentätheten 
minskar katastrofalt i våra 
förskolor och skolor. Barn-
grupperna blir större och 
större. 

Våra barn får inte en 
sämre utbildning om vi 
låter en chef ha fler anställ-
da under sig, möjligen inne-
bär det att vi får ställa större 
krav på cheferna, men hellre 
det än att tvingas lämna 
barn på efterkälken vad 
gäller deras utbildning.

Prioritera den fantastis-
ka personal som jobbar nära 
våra barn!

Kajsa Nilsson 
Mikael Berglund 

Moderaterna

I dagarna börjar sommar-
lovet för över en miljon 
elever. Av tradition hålls 

många avslutningar i kyrkan. 
Det kan vara högtidligt och 
fint – men är tydligen kon-
troversiellt. 

Diskrimineringsom-
budsmannen anser att 
det är olämpligt att hålla 
skolavslutningar i kyrkan, 
eftersom eleverna tillhör 
olika religioner och kulturer. 
Han vänder sig också emot 
att eleverna sjunger Den 
blomstertid nu kommer. 
Invandrare kan känna sig 
diskriminerade av detta.  

I den infekterade debat-
ten ställs två av den svenska 
skolans bärande principer 
mot varandra: å ena sidan 
värnandet av vårt gemen-
samma kulturarv, å andra 
sidan förbudet mot konfessi-

onella inslag i utbildningen. 
För oss är denna motsätt-
ning konstlad. Vi ser gärna 
skolavslutningar i kyrkan 
– om man så vill lokalt.  

Även Skolverket bedö-
mer att skolavslutningar i 
kyrkan kan anses vara för-
svarliga så länge tonvikten 
ligger på traditioner, högtid-
lighet och den gemensamma 
samvaron, inte på religiösa 
inslag. Ingen ska behöva 
avge trosbekännelse eller be 
en bön under en skolavslut-
ning. Man kan vara i kyrkan 
och ha en kyrklig inramning. 
Sedan måste varje skola 
och rektor själva få fatta 
sina egna beslut, efter eget 
omdöme och med hänsyn 
till lokala förhållanden.

Vi tror inte att man på 
något sätt främjar ökad tole-
rans genom att säga att vi ska 

avskaffa våra kulturella tra-
ditioner. Tolerans mot andra 
är inte att utplåna sin egen 
identitet. Tolerans är att 
respektera andras kulturella 
identiteter lika mycket som 
vi vill att andra ska respek-
tera vår. 

Sverige måste vara ett 
land som är tolerant både 
mot de människor som 
kommer hit och mot dem 
som vårdar det kulturella 
arvet.  

Rose-Marie Fihn 
Kyrkorådsordförande i Starrkärr-

Kilanda församling

Jan Björklund (FP) 
Utbildningsminister 

Anita Brodén (FP) 
Riksdagsledamot 

Dags att bli (S)vettiga?
Svar på Dennis Ljunggrens insändare v 22:

Fira gärna skolavslutning 
i kyrkan! 
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Asfaltering av gång- och cykelbana 
mellan Älvängen och Alafors
Nu asfalterar vi gång- och cykelbanan mellan 
Älvängen och Alafors. Arbetet utförs under fyra 
nätter den 8-12 juni klockan 19.00-06.00. 
E45 kommer då att bitvis vara enkelriktad med 
hjälp av flaggvakter medan gång-och cykelba-
nan är helt avstängd. De tre första nätterna sker 
en justering av ytan och natten mellan torsdag 
och fredag görs själva asfalteringen.

Skolrådet på Aroseni-
usskolan vill ha svar 
från kommunstyrel-

sen, nämndansvariga och 
förvaltningsledning inom 
Barn och Ungdom.
Aroseniusskolans skolråd 
reagerar på konsekvenserna 
av de beslut som nämnd 
och förvaltning tagit 
rörande verksamheten i 
grundskolan och då i vår 
roll som representanter för 
föräldrar till elever på Aro-
seniusskolan.

Ales skolor har i regio-
nen haft ett gott rykte för 
sin pedagogiska verksam-
het  – en ställning som 
förpliktar. På senare år har 
det mest handlat om bespa-
ringar.
Vi menar att nivån på 
besparingar nu är så stor att 
kvaliteten inte längre kan 
garanteras. Varje skolen-
het och varje pedagog gör 
utifrån sina förutsättningar 
det bästa som kan göras 
av situationen. Men vi 
menar att det nu satsas för 
defensivt i vår kommun. De 
besparingar vi nu gör kort-
siktigt kommer säkerligen 
att betyda ökade kostna-
der på sikt i kommunen. 
Argumentationen är att 

vi måste möta ett vikande 
elevunderlag. Det stämmer 
inte. I så fall är siffrorna 
för Aroseniusskolan ett 
märkligt räkneresultat. 
Elevunderlaget minskar 
med 8 elever och skolan 
minskar med 4.65 tjänster 
varav 3.15 lärartjänster. Ale 
kommun har också tappat 
i lärartäthet per 100 elever 
för samtliga stadier över tid 
och är klart under riksge-
nomsnittet. 

Ale som en stark del av 
vadå?  För det är ju som 
det ständigt argumenteras 
– oerhört viktigt att satsa på 
våra barns och ungdomars 
utbildning. De är framti-
den!! 

Vi måste våga investera 
även i tider av regression. 
Vi måste våga investera i 
verksamheten i våra skolor.
När det gäller Arosenius-
skolan anser vi i skolrådet 
att besluten skapar stor oro 
och ovisshet för elever och 
deras föräldrar. En ovisshet 
som inte ges tydliga svar 
på och som får bäras över 
sommaren. Detta är inte 
bra!

Den ekonomiska verk-
ligheten och krisens åter-
verkningar stod klar för oss 
redan i november 2008.

Beslut om försämringar 
ger upphov till oro och 
spekulationer. Därför bör 
information om nerdrag-
ningar vara tydlig, konkret 
och väl motiverad. Den bör 
inte ges i direkt anslutning 
till sommarlovet.

Hur ser vår kommunled-
ning på det som sker på 
Aroseniusskolan såväl som 
i hela Barn- och ungdoms-
förvaltningens enheter?

Hur ser Barn- och ung-
domsnämnden på de beslut 
ni fattar och hur ska ni 
möta behov som uppstår?

Hur ser Barn- och ung-
domsförvaltningsledningen 
på rollen att lägga fram 
ett underlag baserat på 
dokumenterad pedagogisk 
forskning och kompetens 
kring behov och verksam-
het – och att därigenom 
säkerställa kvalitet i den 
lagstadgade verksamheten 
i den obligatoriska skolan i 
enlighet med styrdokument 
och rekommendationer? 

Skolrådet Aroseniusskolan

Öppet brev från Skolrådet på Aroseniusskolan

Hur ser kommunledningen 
på neddragningarna?

Läste i veckans Aleku-
riren om den nya tid-
tabellen som skall 

börja gälla när Swebus tar 
över trafiken. Tänker att 
det blir väl som vanligt, lite 
nya tider att lära sig men det 
fungerar säkert bra, synd 
dock om alaforsborna som 
får gå en bit hem om dom 
har varit i Göteborg på kväl-
len. Ett telefonsamtal några 
dagar senare får mig att inse 
att det finns dom som drab-
bas mycket hårdare än så.

Det är min mamma som 
ringer. Hon har i 13 års 
tid pendlat norrut i kom-
munen, först till Carlmarks 
i Älvängen och därefter 
till Nol. Under dessa 13 år 
har hon konstant klagat på 

bussen, tidtabellerna tycks 
alltid bli sämre, man måste 
byta, dom spränger för 
vägbygget mitt på dagen så 
man inte kommer hem. Det 
är därför med viss skepsis 
jag lyssnar på henne när 
hon påstår att med den nya 
tidtabellen kan hon inte 
komma till jobbet alls. Lite 
efterforskningar senare inser 
jag att hon har rätt, hennes 
skift börjar 05.45 och första 
bussen på morgonen anlän-
der 06.30.

Tvärtemot vad beslutsfat-
tare i Ale ofta tycks tro är 
kommunen befolknings-
mässigt och ekonomiskt 
centrerad till de södra 
delarna. I Surte-Bohus 
och Nödinge-Nol bor 55 
procent av befolkningen. 
Det är bara elva kilometer 
mellan Surte och Nol. Här 
finns större delen av de stora 
arbetsgivarna i kommunen. 
Intill dessa orter byggs en av 
Sveriges modernaste vägar. 
Bor du i Surte-Bohus och 
har ett arbete i Nödinge-
Nol som börjar tidigare än 
06.30 får du ta bussen 23.45 
kvällen innan.

Låter det som att vi 
bygger ett hållbart sam-
hälle? Låter det som att 
Ale kommun värnar om 
de företag som finns kvar i 

kommunen eller vill skapa 
förutsättningar för nyetab-
leringar? Låter det för dåligt 
för att vara sant? Det är det 
tyvärr inte.

Missförstå mig rätt. Pen-
deltåg mellan Älvängen och 
Göteborg, Lila ”express-
bussar” som går med 7,5-
minutersintervall, förstärkt 
glesbygdstrafik, anropstra-
fik, skolbussar, taxibilar som 
dagligen kör med ett skol-
barn mellan Ale och Göte-
borg med mera är säkert 
satsningar som i de flesta fall 
är nödvändiga och behöv-
liga. Problemet är att när 
man för att ha råd med dessa 
börjar tumma på arbetarnas 
möjligheter att ta sig till sina 
arbeten är man inte bara 
väldigt fel ute man börjar 
faktiskt gräva en grav åt den 
till stora delar skattefinansie-
rade kollektivtrafiken.  

Det är hög tid för den 
på Ale kommun som sköter 
kontakterna på Västtrafik att 
vakna upp och inse att man 
begått ett stort misstag. Ring 
upp Västtrafik idag och se 
till att detta ordnas upp nu 
och inte till tidtabellomlägg-
ningen i december. Det är 
väl ändå meningen att man 
skall kunna bo och arbeta i 
Ale kommun?

Robert Andersson

Ordna upp kollektivtrafiken nu!
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Buss ersätter tåg 13-14 juni
Banverket stänger av tågtrafiken mellan 
Göteborg och Trollhättan under två dygn, 
den 13-14 juni, för inkoppling av dubbelspår 
vid Älvängen-Nol. Tåg som normalt trafikerar 
denna sträcka ersätts med bussar.

För mer information:
SJ tel 0771-75 75 75, www.sj.se 
Västtrafik tel 0771-41 43 00, www.vasttrafik.se

astmaoallergiforbundet.se

Har du astma?

Bli medlem du också


