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Verksamheten 
är miljödiplomerad

166 dagar före valet 
börjar en första valfrå-
ga att bli allt tydligare. 

Grundskolan. Att det indi-
viduella programmet plöts-
ligt blev Ale gymnasiums 
största program med elever 
som inte lyckats nå godkän-
da betyg och därmed behö-
righet till de nationella pro-
grammen har blivit ett stort 
problem. Skolverket satte 
Ale på kartan med sin alar-
merande rapport om läget 
i kommunens grundskolor 
hösten 2008 och i dagarna 
kom Folkhälsoinstitutet med 
minst lika skarp kritik. Gö-
teborgs-Posten toppade sina 
nyheter på Påskdagen med 
att Ales nior mår sämst i re-
gionen, till och med bland 
de som mår allra värst i hela 
landet. Det kommer själv-
klart inte att gå obemärkt 
förbi. Därmed har en valfrå-
ga definitivt fått fäste i Ale. 

Hur tillförlitlig är då den 
senaste rapporten? Det beror 
självklart på vem man frågar, 
så om man inte frågar och 
istället försöker analysera 
själv… Det krävs givetvis 
ingen större begåvning för 
att konstatera att alla röda 
pekpinnar med besk kritik 
riktad mot grundskolan i Ale 
inte kan ha fel. När bety-
gen och resultaten i skolan 
sjunker är det ett resultat av 
något som i sin tur beror på 
något annat.  Något som inte 
står rätt till. Därmed inte 
sagt att skolan i Ale är under 
all kritik. Det kan finnas 
andra omständigheter som 

är svåra att rå på och som 
gör skolans uppdrag sällsynt 
svårt. I öppna jämförelser 
visar det sig att Ale inte satsar 
mindre rent ekonomiskt än 
andra kommuner gör på sina 
elever. Fast låt oss säga att 
det nu finns omständigheter 
som gör det svårt för grund-
skolan i Ale att prestera ett 
bra resultat – borde man inte 
då satsa lite extra – alltså mer 
pengar än andra kommuner? 

I grunden handlar det 
ändå inte bara om penga-
påsens storlek, utan om vad 
man gör med pengarna. 
Där måste analysen ha sitt 
ursprung och det tror jag 
den redan har, men det är 
bråttom. Generationer riske-
rar att gå förlorade om den 
negativa utvecklingen inte 
stoppar. Personligen tror jag 
det är ofrånkomligt att 
inte satsa en extra stor 
slant på grundskolan de 
kommande åren. Det 
kommer att krävas lite 
utöver det vanliga för att 
vända pendeln.

Frågan kommer 
garanterat inte att 
kunna glömmas 
bort, det är för-
delen ett valår. 
Mest värdefullt 
är det ändå att 
såväl majoritets-
partierna som 
oppositionen 
traditionellt 
sett prioriterar 
skolan. Nu 
sporras båda 
sidor att kon-

kretisera hur de vill förändra 
och förbättra skolan i Ale. 
Det blir en både spännande 
och intressant debatt att 
följa.

I onsdags hade många 
ungdomar chansen att säga 
sitt till beslutsfattare, poli-
tiker och tjänstemän, i Ale 
kommun. Ett påverkanstorg 
satte fokus på många ange-
lägna frågor inom skola, 
fritid och kollektivtrafik. Jag 
var med och lyssnade under 
större delen av eftermid-
dagen. Det som var mest 
slående var ändå att många 
ungdomar var oerhört nöjda. 
De talade sig varma för såväl 
fritiden som skolan, även om 
det också fanns synpunkter 
och idéer. Kanske var den 
positiva tonen dessutom ett 

taktiskt drag för att 
få politikerna att 

lyssna lite extra 
när de väl fram-
förde sin kritik? 
Smart i så fall. 

Skolan – en stor valfråga

Ledare

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. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD/Marknadsansvarig
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Johan Andréasson
Grafisk formgivare
0303-33 37 34
johan@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Calle Carlsson
Marknad
0303-33 37 30
0707-22 89 39
calle@alekuriren.se
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 40
susanne@alekuriren.se

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-103 37
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PRO ALE NORRA

PRO Surte-Bohus
har kvartalsmöte i 
Surte kulturhus

Tors. 15 april -10 
kl: 14.30
Sedvanliga 

mötesförhandl.
Underhållning
Kaffe och kaka

Välkomna!
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Data för nybörjare/äldre 
eller bara rädda
- Internet, Surf, mm

Start 21 april kl 17:00-19:00
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Nu hittar ni oss i vår 
nya mottagning på 

Repslagarvägen i Älvängen. 
(Vägg i vägg med Bergendahsl blommor)

TANDLÄKARE 
ALBERT 

med personal
0303-260970

Nu har vi 
fl yttat in!
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Öppet: Måndag-fredag 10-18, Lördag 10-16
Ale Torg 10. Tel 0303-971 40

20% rabatt på allt 
arbete under april

Ale Skomakeri & Nyckelservice
Kemtvätt - Skrädderi - Batteribyte

Västkustkök i Lilla Edet
Göteborgsvägen 22, Lilla Edet
Mats: 0704-10 92 00  Dennis: 0766-33 93 99

www.vastkustkok.se

Ett av Sveriges 
största kökssortiment

Matpotatis: King E, Asterix, Gul mandel m fl, även 
KRAV-pot. 5 och 20 kg förp. Sättpot: Puritan, 
Maria, Amandie, Snöboll, Asterix, King E, Gul 

mandel, Sarpomira (KRAV) m fl. Morötter, lök, sv 
äpplen, fodermorötter, solrosfrö. Enbärsdricka, 

Hjortronsylt m fl ca 60% bärhalt. Säljes från lastbil.
Lörd 10/4 Kungälv: Vikingagrillen vid Shell 13.

Nol: intill Shell (Tudor) 13.30. Älvängen: vid 
vägkrogen 14. Lödöse: P museet 14.30, Lilla Edet: 

Järn & Trä 15. Nästa tur 1 maj. 0708-26 61 34

POTATIS - SYLT - SOLROSFRÖ

LEKTIONER
....för dig utan egen häst som vill rida 
privat eller i liten grupp om 2 eller 
3 pers. Alla nivåer, väl utb hästar.

LEKTIONER
....för dig med egen häst - Alla nivåer

GRUNDLÄGGANDE 
BOMTRÄNING...o låga hinder 
för att träna grunden för både häst  
och ryttare. Hoppträning.

SOMMARKURSER 
...för dig med eller utan egen häst.

STALL ALFHEM

Bethine Levin - Dipl. ridinst., C–Tränare dressyr
Tel 070-591 85 18 • 0303-33 64 35

www.stallalfhem.se

HUNDDAGIS?
Är du intresserad?

Just nu utreder vi 
behovet av ett hunddagis 

i Ale kommun, men 
utan hundar är det 

en meningslös satsning.
Hör av dig till oss
om du gillar idén!
info@alehundpensionat.se


