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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Den uteblivna kör-
kortsutbildning-
en för eleverna på 

Omvårdnadsprogrammet 
i Ale gymnasium fick ett 
stort massmedialt utrymme. 
Skälet i sig var ett löfte som 
brast, en ansträngd ekono-
mi, ett politiskt svek mot 
ungdomar. Efter att majo-
ritetspartiernas budget an-
tagits av kommunfullmäkti-
ge i måndags förändrades de 
ekonomiska förutsättning-
arna för Utbildnings- och 
kulturnämnden. Beslutet 
om körkorten återkallades. 
Skälet i sig var vetskapen om 
att ha lovat en sak och gjort 
en annan, en ekonomi som 
plötsligt gjorde det möj-
ligt och en chans att återvin-
na ett sargat politiskt förtro-
ende. Händelsen har retat 
många – jag tror den har 
varit lärorik – och används 
erfarenheten rätt kan många 
ungdomar få med sig något 
positivt i ryggsäcken. Jag 
tror till och med att det som 
hände kan bli ett stort plus, 
inte i omvärlden kanske, 
men för de inblandade.

Ungdomarna fick se och 
uppleva verkligheten på nära 
håll. Deras vardag påver-
kades och höll på att delvis 
förändras. De tvingades re-
agera och agera för att om 
möjligt få till stånd en för-
ändring. Deras gymnasie-
utbildning, som är mycket 
central för ungdomar i gym-

nasieålderna, hotades av ett 
förändrat innehåll. Ett kör-
kort som kostar tusentals 
kronor höll på att gå förlo-
rat. Reaktionerna blev kraft-
fulla. De valde mediavä-
gen. Insändare, reporta-
ge och allmän uppståndelse 
lyfte frågan som synades ur 
olika perspektiv, inte minst 
det demokratiska. Det fanns 
brister, vilket också bekräf-
tades men ursäktades av en 
svag ekonomi.

Majoriteten fick ta stryk 
för att ha svikit ungdomar 
som valt en utbildning som 
lovat en sak och såg nu ut att 
bli något annat. Sanningen 
var att alla ledamöter i kom-
munfullmäktige stod bakom 
beslutet att inte ge Utbild-
nings- och kulturnämnden 
ett extra anslag för att klara 
körkortsutbildningen.
Nu tyder allt på att nämn-
den med hänsyn till den 
nyligen antagna budgeten 
tar ett nytt beslut i kör-
kortsfrågan, ett beslut som 
innebär att alla elever 
som nu går i de så 
kallade Hälsogym-
nasiet i Ale också 
har rätt till kör-
kortsutbildning. Ett 
klokt val och det är 
skönt att man inte 
låter det gå prestige 
i frågan. Visst har 
Ale kommun fått 
lite negativ publici-
tet, men samtidigt 

visar man nu att här finns 
det möjligheter att påverka.
Eleverna reagerade och age-
rade därefter. Deras syn-
punkter beaktades och 
nämnden backar nu från sitt 
tidigare beslut.

Pedagogiskt skulle 
denna händelse kunna an-
vändas med fördel i skolan. 
Det är ett bra exempel på 
hur ungdomar faktiskt kan 
väcka uppmärksamhet och 
påverka ett politiskt beslut. 
Jag vet att företrädade för 
Utbildnings- och kultur-
nämnden planerar att träffa 
berörda ungdomar och 
ge en förklaring. Utmärkt 
tycker jag. Sammanfatta det 
här ärendet – det blev till 
sist ett positivt bokslut för 

alla parter.

Klart för körkort

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

Fax 0303-74 99 45

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 
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Ring SDR, tel 0522-68 11 00
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i annons svarar tidningen för högst 
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ett nytt införande.
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annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

NYA ÖPPETTIDER! 
Mån-fre 10-19, lör 10-16, sön 11-16
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-103 37

TYGLADAN
Försmak av Julens tyger

HÖSTKOLLEKTIONEN!
GARDINER, PANELER OCH METERVAROR

MÅNGA NYA 2-PACK GARDINER

VÄLKOMMEN
till Höstbasar!

Pingstkyrkan, Alafors
Lördagen den 7 nov kl. 15.00
Denna görs till förmån 
för Barnhemmet i Kongo!

Bettan Andersson, som nyligen
varit på besök, berättar från Tanzania.

Servering, försäljning och lotterier.

Elimförsamlingen

Alla varmt 
välkomna!

Swedish Nanny
erbjuder kvalifi cerad 
barnpassning
145 kr/timme efter avdrag.

Ring 076-76 91 266

Catering Mat 
& Människor

gg
Allt du behöver för festen
eller annan sammankomst

Beställ jultallrik,
bufféer, smörgåstårtor m.m.
Restaurang Noblessen 

EKA Bohus • 031-58 71 81
ing-marie.brander@iss-fs.se

Hellevi Lundberg
Tel 0705-53 54 77

Lena Wolmeryd
Tel 0707-47 85 73

FRISKVÅRD

Vard 12-18
Lörd 10-14 

Starrkärr 103 
Älvängen

0303-742830 www.aleridsport.nu

Ta med denna annons till butiken så får du 

20% rabatt
på en valfri* vara!

*Gäller ej foder, strö och sadlar

20% på standardtapeter 
+ övrigt material

Utnyttja ROT-avdraget!Utnyttja ROT-avdraget!
Tommy Ström´sTommy Ström´s
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Utför måleri- och byggnadsarbete. 0763-40 51 22
E-post: tommystrom1@hotmail.com

Affärs- & privatresor 
för Er som vill ha personlig 

kontakt o service

Nytorget 1, 442 32  KUNGÄLV • Tel 0303-109 60

Västkustkök i Ale AB
Gåskullevägen 6, Surte Tel: 0704-10 92 00
Öppet: Lördagar 11-14
www.vastkustkok.se

Vi betalar 100 kr/st 
för dina gamla luckor
vid köp av nya hos oss!

HÖSTKAMPANJ • HÖSTKAMPANJ • HÖSTKAMPANJ • HÖSTKAMPANJ

ÄlvängenÄlvängen
Har stängt v47 

Välkomna tillbaka v48
Hövägen 22, Älvängen

0303-74 60 50

Researrangemang & 
beställningsresor

- Hela Europa är vårt arbetsfält

 Fler nyheter på vår hemsida

28 November
Julhandla i Ullared

Resor 2009

www.lillaedetsbuss.se
Ring för info & reseprogram 

0520-65 75 00

Nu är det dags för Julbord
Vi har bussar för stora och små

sällskap. Vi hjälper även till med
bokning av julbord och andra aktiviteter

12-13 dec
Stort Julbord med dans 

Dronninglunds kro, Danmark
30 nov – 3 dec

Upplev Julstämning i Berlin
med Hemmets Journal

Reseledare Tom Birkeland

5 – 6 december
Dansbandskampen
med Julbord i Strängnäs 

TV-sändning. Dans till Arvingarna
Boende på Ulvhälls Herrgård 

Obs! Bokas senast 3/11
13 – 15 december

Julmarknadsresa
till Timmendorfer Strand 

och Lübeck. Bo på 5 stjärniga 
Lyxhotellet Maritim Seehotel


