
ALE. Grundskolans rap-
port efter höstterminen 
visar att 90 elever inte 
är behöriga till gymna-
siet.

Majoritetspartierna 
i Ale föreslår därför 
att avsätta en miljon 
extra som resursför-
stärkning för att hjälpa 
elever som är i behov 
av detta.

–Det är helt oaccep-
tabelt att så många 
inte har godkända 
betyg, säger kommun-
styrelsens ordförande, 
Jarl Karlsson (S).

Grundskolan i Ale har under 
ett antal år levererat ett ka-
tastrofalt resultat. Det har 
medfört att det individuel-
la programmet i Ale gym-
nasium blivit ett av skolans 
största. Elever som lämnar 
årskurs nio har helt enkelt 
inte haft rätt att söka ett na-
tionellt progam på grund av 
för dåliga betyg. Hösttermi-
nens betyg på årets nior visar 
att 90 elever inte når behö-

righet till gymnasiet. Det är 
något bättre än i fjol, men 
långt ifrån bra.

Nu agerar kommunled-
ningen och skjuter till en re-
sursförstärkning om 1 miljon 
kronor. Pengarna tas från 
de 10 Mkr som majorite-
ten satsat på skolutveckling 
under tre år.

– Pengarna ska använ-
das till särskilda satsningar i 
vår. Förvaltningen ska redo-
visa resultatet i juni. Vi vet 
inte om det här är rätt sätt, 
men vi hoppas att pengarna 
kan bidra med något. Jobbet 
får rektorerna och övrig per-
sonal utföra. Vi vill markera 
att något måste ske. Pengar är 
ett verktyg. Nu får vi se hur 
långt det räcker, säger Jarl 
Karlsson.

Majoritetspartierna, Soci-
aldemokraterna, Vänsterpar-
tiet och Miljöpartiet, motive-
rar i en skrivelse till kommun-
styrelsen behovet av pengar-
na.

– Det är viktigt att alla såväl 
eleven som dennes föräldrar 
är medvetna om de svårighe-

ter som drabbar elever utan 
fullständiga betyg i framti-
den, säger Göran Karlsson 
(V).

Målet är tydligt. Alla elever 
ska ha godkända betyg när de 
lämnar grundskolan i Ale.

– Ett tufft, men angeläget 
mål, säger Peter Rosengren 
(MP).

Välkomnas
Pengarna välkomnas i förvalt-
ningen. Peter Madsen, verk-
samhetschef för grundskolan 
i Ale, tror att det går att göra 
mycket för miljonen.

– Det handlar om mer tid 
för specialpedagoger, mindre 
matteklasser, utökad lovsko-
la, mer läxhjälp och så vidare. 
Rektorerna inventerar just nu 
vilka behov som finns och in-
satserna på respektive skola 
kommer att säkert att se lite 
olika ut, säger han.

Generellt kommer pengar-
na att användas till att säker-
ställa betygen i kärnämnena, 
men elver som är i behov av 
hjälp i andra ämnen kommer 
också att prioriteras.

Grundtanken är att förde-
la resurserna proportioneligt, 
vilket gör att skolan med flest 
elever också får störst stöd.

– Aroseniusskolan har flest 
elever och där finns också ett 
stort behov, understryker 
Peter Madsen och tillägger:

– Det är en väldigt positiv 
satsning, men absolut ingen 
garanti för att vi kommer att 
klara alla elever. Förutsätt-
ningarna förbättras åtmins-
tone radikalt.

Skulle resultatet bli det 
önskvärda är Jarl Karlsson 
inte främmande för att stödet 
blir bestående.

– Vi tar en sak i taget. Nu 
ska vi se vad förvaltningen 
kan göra med pengarna. Sen 
får vi ta oss en funderare när 
resultatet kommer. Självklart 
ska alla elever ha behörighet 
till gymnasiet efter avslutad 
grundskola.
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SMAKPROV PÅ STUDIECIRKLAR

Vi finns i din kommun!
Ale, Kungälv, Orust, Stenungsund, 
Tjörn, Lerum, Partille, Mölndal, Öckerö

Dansa Charlston och Hazzel. Bugga eller 
pröva på Foxtrot.

Vi förstår er frustra-
tion och besvikelse 
på grund av de för-

seningar som ni båda har 
drabbats av vid bussresor 
mellan Göteborg och Surte. 
Förhoppningsvis ska resorna 
flyta på bättre framöver.

 Framkomligheten mellan 
Svingeln och Nils Ericsson-
terminalen har blivit avse-
värt bättre sedan bussgatan 
vid Burggrevegatan invigdes. 
Tyvärr tar det fortfarande 
för mycket tid för bussarna 
på Nils Ericsonsgatan runt 
Nordstan. Dessa framkom-
lighetsproblem har vi under 
luppen och jobbar på att 
lösa.

 Ändringarna av linje-
sträckningen till Ale ingår i 
en långsiktig strategi inom 
ramen för projektet K2020 
som handlar om att sprida 
resandet i Göteborg. Ett 

liknande exempel är bus-
sarna från Härryda, som 
för några år sedan började 
vända vid Korsvägen eller 
Heden. En hel del resenärer 
var missnöjda till en början, 
men idag är Korsvägen en 
av Göteborgs största bytes-
punkter.

 På Västtrafik är vi över-
tygade om att detta är den 
bästa lösningen för majo-
riteten av Aleresenärerna. 
Denna övertygelse baserar 
sig på kunskapen om att 
väldigt få resenärer har sitt 
slutmål på Nils Ericsonter-
minalen. Genom att istället 
byta vid Svingeln kortas den 
totala restiden för de allra 
flesta. Vi vet också att det för 
många resenärer tar tid att 
ändra sina vanor.

 Gunnel Hammar
Informationsavdelningen

Västtrafik

Västtrafik svarar Nicklas Tollesson 
och Kent Turnefelt:

Extra resurser till grundskolan

Ale kommun har en 
trygg äldreomsorg, 
en äldreomsorgs-

plan finns, utformad till-
sammans med pensionärs-
organisationerna, perso-
nal och politikerna i Ale. 
Detta vet Englund mer än 
väl, då han var med i arbe-
tet med att ta fram äldre-
planen som är en bra och 
tydlig verksamhetsinrikt-
ning. I september månad 
redovisade jag denna på 
ett SPF-möte i Skepplan-
da och annat som händer 
inom äldreomsorgen samt 
svarade på frågor. 

Majoritetspartierna (S, 
V, MP) har i sitt beslut i 
strategisk plan för 2010 
- efter en (S)-motion om 
gratis kollektivtrafik i Ale 
under lågtrafiktid för pen-
sionärer - att genomföra 
detta från 1 april 2010. 
Läs redaktörens intervju 
med mig igen, så hittar du 

detta och detta berör pen-
sionärerna eller hur? Jag 
och de flesta Alebor – bra 
nära 100% - är stolta över 
det fina arbete som kom-
munens personal utför. 
Trygghet på äldre dar med 
bra dialog, yttre hemtjänst 
och fixartjänst som några 
viktiga delar.

Jag oroar mig för att 
pensionärerna beskattas 
hårdare, än jag som lön-
tagare. Men detta har ditt 
regeringsparti, centern 
tyckt vara rättvist. Jag vet 
att vi socialdemokrater 
kommer att ändra denna 
orättvisa, därför är det bra 
om Ales 5 000 pensionärer 
i höstens alla val röstar rött 
eller rödgrönt. Då för-
svinner orättvisan mellan 
löntagare och pensionärer. 
Alla är lika mycket värda.

Jarl Karlsson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande

Svar till Englund

– Majoritetens mål är tydligt; alla ska ha godkända betyg

Peter Madsen, verksamhetschef för grundskolan i Ale.
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Klart för lärlingsgymnasiet i Ale
ALE. Efter ett år på 
resande fot etablerar 
Lärlingsgymnasiet i 
Sverige AB i Ale.

Grundarna är företa-
gare i kommunen, men 
då inget tillstånd gavs 
fick lärlingsgymnasiet 
först ha sin hemvist 
utanför kommunen.

Lärlingsgymnasiet lockade i 
fjol 48 sökande och ingen av 
dessa har hoppat av trots att 

de har fått åka buss till Håby 
gymnasium, som har varit 
tillfällig utgångspunkt. Strax 
före årsskiftet kom besked 
om att Lärlingsgymnasiet i 
Sverige AB får etablera i Ale 
kommun.

– Vi är ett perfekt kom-
plement till Ale gymnasium 
och deras teoretiska utbud. 
Idag har vi 39 aleungdomar 
hos oss och självklart jublar 
de när de slipper den långa 
bussresan, säger Tage Lind-

ström, delägare i skolan.
Kända Aleföretaga-

re ligger bakom satsningen 
på ett lärlingsgymnasium. 
Bland delägarna finns AC Bil 
och Däck med Markus Bör-
jesson och Rikard Allzén, 
Ica Kvantum Ale Torg med 
Marianne Sjöö och vd Ma-
rianne Jakobsson.

– Vi har vår utgångspunkt 
i lokalerna på Hålstensväg-
en i Älvängen, berättar Tage 
Lindström.

På lärlingsgymnasiet till-
bringar eleverna halva tiden 
ute på en arbetsplats. Elever-
na kan välja mellan el, bygg, 
fordon, handel, hotell & res-
taurang och industri.

– Du har också möjlighet 
att välja högskolebehörighet 
i kärnämnena, berättar Tage 
Linidsström som nu bjuder 
in till öppet hus.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ


