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Skolans koll på elever-
nas kunskapsutveckling 
och elevernas trygghet i 

skolan. Det är de två vanligas-
te punkter som Skolinspektio-
nen uppmärksammat som bris-
ter i skolan sedan myndighe-
ten kom till.

Förra veckan fyllde 
Skolinspektionen ett år och 
genomförde konferensen Skol-
inspektionens dag i Göteborg. 
Skolchefer, rektorer och andra 
verksamma i skolsektorn sam-
lades för att diskutera vad Skol-
inspektionen sett i skolorna 
sedan vi startade 1 oktober 
2008.

Skolinspektionen har fyra 
olika verksamheter. Regelbun-
den tillsyn är en löpande tillsyn 
av landets alla skolor, från 
förskola till vuxenutbildning. 
Under året har vi bland annat 
presenterat vår granskning av 
skolorna i Ale kommun. Vid 
årsskiftet har alla 6 000 skolor i 
landet fått besök av Skolinspek-
tionen (och dess föregångare).

Tillsyn efter anmälningar 
är en annan verksamhet, här 
handlar det bland annat om 
skolans ansvar för kränkningar 

mellan elever eller uteblivet 
stöd till elever som behöver 
det.

Prövning av tillstånd för 
fristående skolor är en tredje 
verksamhetsgren.

Kvalitetsgranskningar är den 
fjärde verksamheten och också 
den som kom till som helt ny 
när Skolinspektionens bildades.

Efter ett år kan vi nu göra en 
summering:

Förvånansvärt sällan tar 
skolorna reda på om eleverna 
lär sig det de ska. Det är ovan-
ligt att skolorna analyserar sina 
resultat och använder dem för 
fortsatt planering av verksam-
heten.

I förhållande till eleverna 
finns stora brister. I sju av tio 
granskade grundskolor tar 
lärarna inte fram individuella 
utvecklingsplaner som uppfyl-
ler kraven. Endast 40 procent 
av skolorna tar fram åtgärds-
program för elever i behov av 
särskilt stöd.

Skolinspektionen inriktar sig 
nu tydligare på elevernas kun-
skapsutveckling och undervis-
ningens resultat. Ett uttryck för 
detta är det beslut Skolinspek-

tionen tagit som utgångspunkt 
för sina granskningar, nämligen 
att 100 procent av eleverna ska 
nå minst godkänt i alla ämnen 
innan vi är nöjda med en skola.

Skolinspektionen vill också 
fokusera på barns och elevers 
trygghet i skola och förskola. 
Trygghet och kunskapsut-
veckling hör nära samman. Vi 
möter dock alltför ofta brister 
i tryggheten när vi inspekterar 
skolorna.

Sedan starten har vi behand-
lat nära 1 500 anmälningar från 
elever eller föräldrar, ungefär 
en tredjedel rörde kränkande 
behandling.

Skolinspektionen har en 
viktig roll att peka på områ-
den som behöver förbättras i 
skolan. Vi har nyligen stakat ut 
målet för vårt arbete: Alla barn 
och elever har lika rätt till god 
utbildning i en trygg miljö. Alla 
elever ska nå sina maximala 
resultat och minst godkänt i 
alla ämnen.

Ann-Marie Begler
Generaldirektör

Carina Abréu
Avdelningschef Göteborg

Trygghet och elevernas kunskapsutveckling i fokus

Finns det något parti i Ale 
kommun som tänker 
driva frågan om fria 

bussresor i kommunen för våra 
pensionärer?

Detta parti kommer att få 
min röst i nästa års val. Jag ser 
vad som hänt i Göteborg, pen-
sionärerna tar sig ut, de träffas, 

umgås och får på så sätt ett 
friskare och bättre liv.

Jag följer med spänning om 
denna fråga kommer upp på b 
ordet av något parti.

Till sist, nu har vi fått nya 
fina bussar, varför är det ingen 
som säger till när passagerare 
har sina skor på sätet? Det är 

inte kul att redan nu se smut-
siga säten. OM vi alla hjälps åt 
får vi finare bussar och bussbo-
lagen mindre kostnader i form 
av rengöring. Detta kommer på 
sikt att ge lägre bussbiljetter.

Vi måste vårda-våga-visa vad 
vi tycker.

Nödingebo

Fria bussresor för pensionärer?

Du skriver i ditt svar i 
förra veckans Aleku-
riren att trafiken har 

blivit bättre för oss som reser 
med buss i Ale. Förlåt men jag 
kan inte hålla med dig. Vet Du 
hur det överhuvudtaget ser ut 
i Ale, en långsmal kommun 
som är cirka 5 mil från södra 
änden till norra änden.

Jag tillhör de som bor 
ungefär mitt i Ale, nämligen 
Älvängen och jag arbetspend-
lar med buss varje dag till 
Göteborg. När jag skall åka 
buss så vill jag ta mig så snabbt 
som möjligt från hemmet till 
mitt arbete i Göteborg och 
vice versa när jag skall hem. 
Då väljer jag en snabbuss till 
Göteborg. Jag väljer linje 600 
eller förut linje 434 som gick 
direkt från Älvängen till Göte-
borg. Idag finns inte denna 
linje 434 med längre, fast att 
jag vet att den var med när 
man bestämde ny trafik, utan 
nu har vi bara linje 600. Alltså 
två turer i timmen i högtrafik 
och dessa turer blir överfulla. 
När man då vänder sig till Er 
kundtjänst så får man till svar 
att Du kan åka linje lila express 
som går sju minuter tidigare, 
men jag är inte intresserad 
av att åka runt i Ale kommun 
varje dag. Det är 17 håll-
platser som den skall passera 
från Älvängen till Göteborg. 
Du skriver dessutom att lila 
express har ökat framkom-
lighet i Göteborg, gå då ner 
och titta i rusningstid mellan 
15.30 och 17.30, då är i stort 
sett varje lila express minst fem 
minuter sen till terminalen 

varje dag och då är det en upp-
levelse för då gäller rallykör-
ning hemåt, så att föraren skall 
hinna ikapp tiden. Skall Lila 
express fortsätta som snabbuss 
så får Ni nog låta den vända på 
terminalen och inte köra den 
ända ut till Lilla Varholmen.

Det är i mina ögon ingen 
snabbuss, så Ni kan ta bort 
ordet express på bussarna. Vi 
har en längre tid blivit lovade 
att man skall försöka sätta in 
extrabussar på de 600-turer 
som är fulla på morgonen 
men inget händer. Om inte så 
försök i alla fall till tidtabells-
skiftet att omfördela resur-
serna och sätt in 434 igen på 
morgon och eftermiddag så 
blir trafiken lite attraktiv igen. 
Som det är nu så börjar många 
tröttna på den nonchalans som 
Västtrafik och Swebus verkar 
ha gentemot sina kunder och 
flera pratar om att ta bilen 
istället. Vi betalar i alla fall 
1000 kronor i månaden. Om 
fler tar bilen så ökar köerna 
men man får i alla fall sitta ner, 
vilket vi inte får på Era bussar. 

Sedan önskar vi trafik så att 
vi kan åka i kommunen mellan 
de olika samhällena, återinför 
linje 403 från Skepplanda till 
Göteborg så att man kan ta 
sig mellan samhällena utan en 
massa byten. Jag kan förstå att 
man vill anpassa sig till tåget 
men det startar ju inte förrän 
halvårsskiftet 2012. Om jag 
som boende i södra Älvängen 
skall ta mig till Alafors för 
att hälsa på min mamma så 
kunde jag ta 403:an förut och 
det tog fem minuter, nu måste 

jag ta lila ner till Älvängen C 
för att där vänta på linje 402 
som tar mig ut i skogen, över 
Starrkärr ner till Alafors. En 
tur på i bästa fall 20 minuter, i 
värsta fall 40 minuter. Då blir 
det som så att man väljer att ta 
bilen istället och det måste ju 
vara Er nya policy.

Nej, se till att ändra om i 
tidtabellen till december och 
flytta om en del trafik från den 
södra delen av kommunen, 
exempelvis linje 404, halvtim-
mestrafik till Jennylund hela 
dagen på vardagar eller som 
jag ser i tabellen bussar ut till 
Ryd på söndag kväll då ingen 
åker buss.

Ta och titta på tidtabellen 
från förra året, då var vi nöjda 
och kom med detta upplägget 
när vi har tillgång till pendel-
tåget i december 2012. 

Till sist en fråga angående 
uteblivna bussar, hur länge 
får Er nya entreprenör chans 
att hålla på och ställa in en 
massa trafik? Som det är idag 
så är det inte en dag utan att 
lila bussar uteblir, särskilt de i 
kvartstrafik. Har även hört att 
andra linjer som 402 inte går 
alla turer. De har ju i alla fall 
nya och fina bussar, då borde 
man väl kunna köra trafiken. 
Den gamla entreprenören 
hade ju många bussar som 
hade sett sina bästa dar, men 
trafiken funkade ju. Borde inte 
Swebus smekmånad vara slut 
nu…

En kollektivresenär som 
snart tar bilen och ser till att 

köerna på 45:an blir längre

Svar till Gunnel Hammar på Västtrafik 
angående försämrad kollektivtrafik i Ale!

De turer som tidiga-
re gick som linje 434 
återfinns nu i utbu-

det för Lila express. En fördel 
med detta är att linjenätet 
blir tydligare för resenärer-
na. Dessutom finns inte plats 
för så många linjer inne i Gö-
teborg. Lila express priorite-
ras när det gäller framkomlig-
het och utrymme i Göteborgs 
centrum, vilket inte gäller 
linje 434.

403:an går idag endast 
mellan Nödinge och Göte-
borg, och det beror på att re-
surser är flyttade till bland 

annat Lila express där vi har 
en större efterfrågan. Fler 
människor vill åka snabbare 
och längre, än långsammare 
och mer lokalt.

Att resenärer får stå på 
en tur är något som kan in-
träffa, även om vi eftersträ-
var sittplats åt alla. Däremot 
är det inte acceptabelt att re-
senärer lämnas på hållplatsen. 
Västtrafik har ständig dialog 
med vår entreprenör Swebus 
och får rapporter om fullsat-
ta bussar. Som resenär är du 
också välkommen att höra av 
dig till Västtrafiks kundservice 

om det är problem på någon 
särskild tur och tid.

Västtrafik kommer att göra 
vissa justeringar i Aletrafiken 
från och med december när 
det blir nya tidtabeller. Men i 
stort sett har de förändringar 
som gjordes i juni slagit väl ut. 
Att flertalet resenärer är nöjda 
syns också i statistiken över 
resandet, som visar på ökat 
antal resenärer i augusti.

Gunnel Hammar
Informationsavdelningen

Västtrafik

Angående försämrad kollektivtrafik
Tack för ditt svar 

Gunnel Hammar, 
Västtrafik, även om 

jag tycker du undviker att 
svara på huvudfrågorna i min 
insändare. 

• Varför har ni plockat 
bort direktbuss 434 från 
Skepplanda/Älvängen till 
Gbg?
Denna linje innebar en 
kortare restid då den ej gick 
in i fler samhällen söderut.  
Linjen avlastade dessutom lila 
express.

• Varför får inte buss 403 
fortsätta gå från Skepp-
landa/Hålanda?
Denna linje knöt samman 
samhällena i Ale och det var 
möjligt att t.ex. pendla till 
arbete inom Ale, från norr till 
söder eller tvärtom. Linjen går 
idag endast Nödinge-Göte-
borg.

Du skriver i ditt svar att du 
tror att det beror på ”tillfäl-

liga schemaändringar för 
skoleleverna” att bussarna blir 
överfulla på eftermiddagarna 
och att till och med elever 
inte kommer med bussen som 
skall norrut, utan får stå kvar i 
Älvängen.
Detta antagande är helt fel! 
Det inträffar varje vecka när 
eleverna går långa dagar trots 
att eleverna har haft samma 
schema hela hösten.  Nej, med 
färre linjer och därmed färre 
turer blir detta självklar kon-
sekvens - överfulla bussar och 
till och med att resenärer ej 
kommer med bussen ibland.

Tre busslinjer har blivit 
en.

Faktum kvarstår – Tre 
busslinjer har blivit nedban-
tade till en.

Denna neddragning av 
linjer från Skepplanda har 
bl.a. inneburit längre restider 
mellan samhällena i Ale med 
nya bussbyten som följd, men 

också längre restid till Göte-
borg, samt ökad trängsel då 
det blir färre turer till norra 
Ale.

Du skriver att ”västtrafik 
utvärderar de förändringar 
som gjorts” och vi kan bara 
innerligt hoppas att ni nu 
lyssnar på oss som åker kol-
lektivt ifrån Skepplanda. Och 
förutom lila express ger oss 
tillbaka våra tidigare busslinjer 
– direktbuss 434 samt linje 
403 mellan samhällena i Ale – 
så det blir möjligt och uthärd-
ligt att åka kollektivt igen.
Inte ligger det i tiden med 
denna försämring och ned-
dragning av kollektivtrafiken 
från norra Ale. Det kommer 
definitivt inte ”få fler att välja 
bussen” som du skriver att ni 
vill, utan ett ökat bilåkande 
blir istället den tråkiga konse-
kvensen.

Bussresenär från Skepplanda

Svar till signaturen Bussresenär från Skepplanda

hjärtat

allemans h‰lsan
Valet är ditt

Telefon: 031-3520680

Valet är ditt

Ny Vårdcentral I Nol
Välkommen

Öppettider:
Måndag & onsdag 

8-20
Tisdag, torsdag 

& fredag 

8-17


