
I Strategisk plan för Ale 
Kommun 2009-2010 som 
är Kommunfullmäktiges 

viktigaste och mest övergri-
pande styrdokument skriver 
man bl.a:

”Alla elever ska känna 
närhet och trygghet under hela 
skoltiden. Nära relationer ger 
trygghet vilket ökar viljan att 
lära och utvecklas och mins-
kar risken för mobbing. Vår 
ambition är att ha relativt små 
klasser med 20–25 elever. När 
skolans organisation förändras 
måste det ske med långsiktig 
planering så att barnen känner 
sig trygga…”

Det är fina ord på pappret 
men verkligheten ser helt 
annorlunda ut för klass 8C1 
på Aroseniusskolan. Den 18 
november sändes ett mejl till 
oss föräldrar där vi kallades 
till ett klassmöte måndagen 
den 23 alltså bara fem dagar 
senare. Av det kortfattade 
mejlet framgick att rektor i 
samråd med skolledningen 
beslutat splittra klassen redan 
från årsskiftet enbart för att 
klara sin budget 2010. Det är 
också klart att det var rektors 
beslut och att ingen dialog 
med klasslärare eller föräldrar 
förekommit.

Vid mötet 23 november 
slöt vi föräldrar från klassen 
upp i stort sätt mangrant, 
det gäller ju våra ungdomars 
skolgång i den sista viktiga 
tiden i grundskolan – halva 
åttan och nian. Från skolan 
kom rektorn ensam och det 
stod snabbt klart att hon 
inte var intresserad av någon 
dialog eller synpunkter. Våra 
relevanta frågor om vilka 
andra besparingsåtgärder 
som kommer att genomföras 
och vilka rektorn valt att inte 
genomföra avvisades som 
irrelevanta. Vår slutsats är att 
våra ungdomar skall offras 
för en kortsiktig ekonomis 
skull. Besparingen avser tre 
terminer sedan lämnar ung-
domarna skolan med sämre 
förutsättningar än nödvän-
digt.

Vilka är då våra invänd-
ningar? Hur ser klassens 

bakgrund ut?
• De flesta i klassen bör-

jade tillsammans i förskole-
klass och en del kom tillsam-
mans från förskolan.

• Genom åren har en 
stor gemenskap och en stark 
klass byggts upp. Klassens 
gruppdynamik har förfinats 
och sammanhållningen är 
utmärkt. Klassen är ett socialt 
nätverk, en oerhörd styrka i 
skolsituationen och en viktig 
del i dessa elevers liv.

• Inför flytten för ett och 
ett halvt år sedan från åk 6 
på Alboskolan till åk 7 på 
Aroseniusskolan beslutade 
skolledningen att för första 
gången skulle klasserna inte 
splittras och nya grupper inte 
bildas. Klassen fortsatte oför-
ändrad. Det fanns en mängd 
skäl för och emot att splittra 

klasserna. Ett av de starkaste 
var att bibehålla styrkorna 
i gruppen. Skolledningen 
framhöll också att det tar 
minst en termin innan man 
hittar en fungerande dynamik 
i gruppen så att man kan kon-
centrera sig på skolarbetet.

• Den termin skolled-
ningen inför åk 7 menade 
behövs innan eleverna hittar 
en fungerande gruppdynamik 
så att de kan koncentrera sig 
på skolarbetet. Nu händer 
detta i årskurs 8, sista spurten 
innan gymnasiet.

• Splittringen och arbetet 
med att skapa nya grup-
peringar påverkar i lika hög 
grad de klasser där våra elever 
skall börja.

• Eleverna kommer in 
i nya klasser som läst med 
andra lärare. Klasserna har 

läst på olika sätt och har 
kommit olika långt och det 
skall hanteras på den korta tid 
som nu är kvar i grundskolan.

• ”Besparingen” är 
kortsiktig. Det är bara tre 
terminer det rör sig om 
sedan är dessa elever ur 
grundskolan och med sämre 
förutsättningar för gymnasiet 
än nödvändigt. Kanske går 
ytterligare några på individu-
ella programmet. I våras var 
17,4 % av niorna i Ale inte 
behöriga till gymnasiet, ett av 
de sämsta resultaten i landet. 
Hur långt skall Ale sjunka, 
det är bara 30 kommuner 
som är sämre av landets 290.

Aroseniusskolan var för 
ett antal år sedan Ale kom-
muns flaggskepp och en skola 
att vara stolt över. Skolan 
hade genomgående utmärkta 

resultat och en pedagogik 
som låg i framkant. Detta har 
på senare år förändrats radi-
kalt och idag skyller man på 
ekonomin när man fattar för-
hastade beslut som långsamt 
men säkert gjort Arosenius-
skolan till en medioker för att 
inte säga usel skola. Det är 
inte konstigt att Skolinspek-
tionen i sin senaste samlade 
rapport över kommunens 
skolor pekade ut just Arose-
niusskolan särskilt och i stora 
delar är mycket kritisk.

”När skolans organisation 
förändras måste det ske med 
långsiktig planering så att 
barnen känner sig trygga…” 
står det alltså att läsa i kom-

munens viktigaste styrdoku-
ment.

Till Barn- och Ungdoms-
förvaltningen, Barn- och 
Ungdomsnämnden och Ales 
politiker riktar vi uppma-
ningen att ge rektorerna de 
verktyg och sådana ramar att 
uppdraget kan klaras utan 
att grupper av elever drabbas 
av förhastade dåligt genom-
tänkta beslut.

Ändra det förhastade 
beslutet att splittra 8C1 och 
låt även våra ungdomar få 
den trygghet som borde vara 
så självklar i skolans värld! Vi 
ber rektorn att göra omprio-
riteringar och göra bespa-
ringar som inte slår så hårt 
mot en liten grupp elever.

Samtliga föräldrar 
med elever i klass 8C1, 

Aroseniusskolan
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Klass splittras för att rädda budgeten

Klass 8c1 på Arosenius-
skolan i Ale har hållit 
ihop ända från för-

skolan och  en del enda från 
dagis!

I sjuan var vi rätt stökiga 
och om vi inte skärpte till oss 
skulle klassen splittras.

Vi är verkligen en klass 
som har hållit ihop genom 
vått och torrt, verkligen 
kämpat för att klassen inte 
ska splittras. De senaste 
månaderna har vi varit jät-
tebra i klassen och vi förtjänar 
verkligen att ha kvar vår klass. 
När skolan började skickade 
rektorn ett brev till alla elev-
ernas föräldrar och skrev att 
hon skulle göra allt för skolan 
skulle bli bra och att alla 
elever ska trivas.

Så det kom som en blixt 
från en klarblå himmel, ett 
meddelande från rektorn att 

klassen ska splittras och detta 
i mitten av åttan. Åttan som 
är det viktigaste året i ens 
skolgång. Så ska vi splittras 
i samband med våran första 
betygssättning. Det kommer 
att bli jobbigt för oss. Och 
det värsta är att det drabbar 
alla åttor.

Måndagen den 23/11 hade 
vi ett möte med rektorn där 
både föräldrarna och eleverna 
medverkade. Rektorn stod 
och pratade om att skolan 
skulle mista 40 elever nästa 
år och med detta förlora 
ekonomiska bidrag från kom-
munen. Detta kommer att 
resultera i att skolan inte har 
råd att nyanställa en ny lärare 
efter att vår mentor går i pen-
sion efter  höstterminen. 

Rektorn sa också att hon 
skulle ta med våra åsikter till 
förvaltningscheferna, men 

vi tror inte att hon kommer 
göra det eftersom hon inte 
förde några anteckningar på 
mötet. 

Vi pratade också med 
utvecklingsledaren på skolan. 
Han lovade att han skulle föra 
fram våra åsikter till rektorn. 
Rektorn tog inte upp något vi 
hade sagt till honom.

Vi har inget förtroende för 
rektorn för det kändes inte 
som hon tog våra åsikter på 
allvar.

Vi tycker att skolan borde 
få mer pengar så att inte elev-
erna blir drabbade!

Vi kommer att förlora 
nästan en hel termin i åttan 
för att lära känna våra nya 
klasskamrater och lärare.   

Det kommer också drabba 
våra betyg. 

 Alla vi i 8c1

Ekonomiska skäl drabbar 
åttor på Aroseniusskolan

0303-74 99 40 • 0704-38 52 58
 E-post: annons@alekuriren.se

Snart ett år till nästa jul...
PASSA PÅ REDAN I ÅR!

Nästa storupplaga med hela 
Lilla Edet kommun vecka 51.

Diskutera ditt annonsupplägg med oss. 
Det är nu det gäller!

Annonsera i våra 
julnummer vecka 

50, 51, 52

Årets sista nummer ute 
tisdag 22 december

LLunchbunchbufféuffé
mån-fre 11-16

Fd Balance,  Ale Torg, tel 0303-229470

ENSSONS KR

Öppet: Mån-tors 11-21, 
Fre 11-24, lör 12-24,Fre 11-24, lör 12-24, ssön 12-20ön 12-20

HelgmenyHelgmeny
779:-9:- inkl. drinkl. dryckyck

Fullständiga

rättigheter

Happy HourHappy Hour
Fre & lör kl 20-22Fre & lör kl 20-22


