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1991 tog kommuner-
na över skolan från 
staten. En av de centra-

la tankarna med detta var att 
kommunerna bättre skulle 
kunna fördela pengar och 
andra resurser så att rätt re-
surser hamnade där de be-
hövdes bäst. I Ale kommun 
har detta totalhavererat.  På 
Madenskolan går elever ur 
Älvängens åk 3 till 6. Varje 
år sedan 2007 har man drab-
bats av olika neddragning-
ar. Redan 2007 skrev per-
sonalen på denna skola ett 
öppet brev i Alekuriren (s 
4, v 13 -07) där de beskrev 
att det fanns 50 elever med 
behov av särskilt stöd, detta 
på en skola som då hade 300 
elever sammanlagt! 

Vid ett föräldramöte för 
4A för en tid sedan medde-
lade skolans rektor att det 
återigen var dags för an-
passningar till budget, med 
andra ord neddragning-
ar. För barnen och lärar-
na i åk 4 skulle det inne-
bära att en lärartjänst för-
svinner och fyra klasser blir 
tre. De elever som går i den 
klass som splittras, förde-
las ut på de kvarvarande tre. 
Antalet elever i varje klass 
ökar. Vidare kommer musik-
lärartjänsten att försvinna. 
Konsekven-
ser av detta 
blir bl a att 
varje klasslä-
rare själv får 
ta över mu-
sikunder-
visningen 
detta oavsett 
om man har 
kompetensen eller ej! Oav-
sett detta får läraren ännu 
en lektion att förbereda, ge-
nomföra och efterarbeta och 
man blir också av med vär-
defull tid som tidigare har 
kunnat användas till halv-
klassundervisning eller pla-
nering. Då den person som 
har musikundervisningen 
också har viss undervisning 
i Idrott, blir det klassläraren 
som även här få ta över un-
dervisningen.
Vi fick också information 
om att ytterligare en heltids-
tjänst skall bort till hösten 
men att man ännu inte visste 
hur man skulle lösa detta 
och inte heller vilken/ vilka 
klasser som skulle komma 
att drabbas av detta.
Allt som allt skall 2,5 tjäns-
ter bort på Madenskolan 

inför skolstarten i höst. I ef-
terhand har vi fått höra att 
det redan i januari försvann 
del av tjänst i det som kallas 
Svenska 2. Denna kurs har 
redan fått tas över av klasslä-
rarna i de klasser ur vilka det 
finns elever som har rätt till 
denna kurs.
Vi, som föräldrar till barn på 
Madenskolan, är förfärade 
över vad som händer på våra 
barns skola. Personalen, som 
vi stöder till 100 %, sliter 
mer och mer med att ge våra 
barn en god utbildning men 
för varje år som går så får de 
bara sämre och sämre förut-
sättningar för att kunna be-
driva sitt viktiga arbete och 
detta drabbar våra barn, 
deras utbildning och framti-
da möjligheter.

Vi uppfattar det som 
att politiker och tjänste-
män anser det viktigare med 
snygga siffror i bokslutet för 
det aktuella året än att lång-
siktigt arbeta för att skolan 
skall få bättre möjligheter 
och resurser för att ge våra 
barn och unga den utbild-
ning de har rätt till. Är det 
så att det finns en lag som 
gäller över alla andra lagar 
och förordningar? Heter 
den lagen Budget i balans?

Under rubriken "Stor 
enighet runt 
Kraftsamling 
skolan" i Ale-
kuriren vecka 
11 läser vi 
att Jan Skog 
(M) och Jarl 
Karlsson 
(S) tänker ta 
krafttag. Vad 

består då dessa krafttag av? 
Jo, man säger att det inte finns 
några direkta pengar koppla-
de till denna kraftsamling för 
att: "Det finns ingen direkt 
koppling mellan pengar och 
bra resultat i skolan" (Jan 
Skog, citat ur artikeln).  Istäl-
let skall man: "tydliggöra mål, 
fokusera på framgångsfakto-
rer, öka lärandet av goda ex-
empel och öka engagemang-
et i skolutveckling". Från vad 
skall lärarna ta denna tid? Av 
sin fritid? Vi som föräldrar 
förbjuder Er härmed att ta en 
enda minut till av lärarnas tid 
till detta! Allt detta låter bra 
men den tiden har inte våra 
lärare idag, speciellt inte nu 
när de skall trycka in musik-
, idrotts- och svenska 2-un-
dervisning i sin redan pressa-
de tjänstgöring. Sedan blir vi 

än mer förvånade då vi läser 
att trots att pengar inte gör 
någon skillnad så skall ändå 1 
miljon kr satsas på att hjälpa 
elever i åk 9. Varför satsar Ni 
pengar på något som Ni ändå 
inte anser gör någon nytta? 

Vi som föräldrar tror att 
pengar har betydelse för 
kvaliteten på våra barns ut-
bildning. Pengar ordnar 
fram fler behöriga vuxna i 
skolans värld. Fler behöriga 
vuxna innebär att våra barn 
får mer tid med lärare och 
hjälp under sin tid i skolan. 
För detta kan vi uppvisa evi-
dens från både Skolverket 
och Finansdepartementet 
om så erfordras. 

Satsa i lägre årskurser
Vi är också övertygade om 
att en satsad miljon i en 
lägre årskurs ger bättre ut-
delning än en miljon satsad 
på att rädda det som räddas 
kan under ett par intensi-
va vårmånader i åk 9. Miss-
förstå oss inte,  vi anser det 
rätt och riktigt att hjälpa 
elever oavsett årskurs. Vi 
frågar oss dock hur många 
miljoner Ni kommer att få 
satsa i åk 9 nästa år och åren 
därpå. Med Er nuvarande 
syn på skolan så kommer an-
talet elever med dessa behov 
att öka. Nej, börja satsa på 
långsiktighet istället. Ni kan 
börja på Madenskolan. För 
att finansiera detta kan Ni 
ta av det överskott som Jarl 
Karlsson rapporterade om i 
Alekuriren v 6 i år.  Med ett 
överskott på 25 miljoner så 
kommer det finnas gott om 
pengar över när bristerna på 
Madenskolan är åtgärdade.

Vi har begärt ut och läst 
den Arbetsmiljökonsekvens-
beskrivning som rektor på 
Madenskolan lämnat in till 
Barn- och ungdomsnämn-
den. Den gör rektor när hon 
tillsammans med sin perso-
nal söker utröna vilka kon-
sekvenser de senaste bud-
getanpassningarna kommer 
att få. Det är en skrämman-
de läsning man får ta del 
av.  Konsekvenserna hand-
lar till och med om att det 
kommer att finnas risk för 
elevernas hälsa och säkerhet! 
Det framstår som fullstän-
digt vansinne att göra dessa 
neddragningar i ljuset av de 
konsekvenser som här redo-
visas. Vi uppmanar alla po-
litiker och tjänstemän inom 

Barn- och ungdom samt 
Kommunstyrelse att läsa de 
två dokument som utgör 
konsekvensbeskrivningen. 
När Ni gjort det är vi över-
tygade om att Ni abrupt 
väcks ur Er Törnrosa-dröm 
om att pengar inte gör 
någon skillnad för resultaten 
i skolan. Har Ni, mot för-
modan,  redan läst och står 
fast vid Ert beslut om bud-
getanpassning gällande Ma-
denskolan, bekräftar Ni vad 
vi och många med oss länge 
har misstänkt. Ni tror inte 
på personalen på Maden-
skolan! Vi föräldrar tror på 
dem för vi hör och ser själva 
varje vecka saker som får oss 
att inse hur personalen an-
stränger sig till sitt ytters-
ta för att ge våra barn det de 
har laglig rätt till – vi tar det 
en gång till – laglig rätt till!
Finansieringen av nödvän-
diga insatser i grundskolan 
sker lämpligast med över-
skottet, 25 miljoner kronor, 
som Jarl Karlsson tidiga-
re stolt har redovisat. Ett 
annat alternativ är att skjuta 
på bygget av nytt kommu-
nalhus. Använd de barack-
er som lärare och elever får 
hålla tillgodo med. De fung-
erar ju så bra för dem så 
varför kan de inte fungera åt 
oss andra också? 

Detta är inte en gnäl-
lig skrivelse, utan ett allvar-
ligt upprop. Ales grundsko-
lor tillhör idag Sveriges tio 
sämsta. Vi är nästan sämst 
i landet! Var fjärde elev ris-
kerar att lämna grundskolan 
utan behörighet till gymna-
sieskolans nationella pro-
gram. Det är katastrofalt – 
varför reagerar ingen?
Vi tänker nu via detta öppna 
brev och omfattande mejl 
till ansvariga politiker i 
Barn- och ungdomsnämn-
den och Kommunstyrel-
sen med saklig information 
sprida budskapet om krisen 
i Ales grundskolor i allmän-
het och Maden skolan i syn-
nerhet. Vi kräver att samt-
liga partier öppet redovi-
sar för oss i denna tidning 
hur ni tänker agera för att 
både kortsiktigt och långsik-
tigt rädda våra barns förut-
sättningar till en rättvis ut-
bildning.

Vem vill ha våra röster i 
kommunalvalet?

Engagerade föräldrar 
med barn på Madenskolan

Öppet brev om krisen i Ales grundskolor

"Vi har landets sämsta skola – vad händer?"

Konsekvenserna 
handlar till och med om att 
det kommer att finnas risk 

för elevernas hälsa och 
säkerhet!

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Alegården, Nygård, 
onsdagen den 21 april 2010, kl 19.00
Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Infrastrukturfrågor
- Svar på motion från Madeleine 
 Dahlgren (s) om feriearbetsplatser

Jörgen Andersson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar till 
kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m.den 14 april 
2010.

Christina Oskarsson 
(S) talar om för läsar-
na i Ale-Kuriren v13, 

hur viktigt det är att vara påläst 
och hederlig som politiker. 
Det håller jag med om. Därför 
är det svårt att se hur Oskars-
son glider på sanningen och 
säger att ”man inte vill avveck-
la ROT-avdraget, man vill ut-
veckla det istället”.

Det officiella beskedet från 
S-MP-V är att man ”behåller 
det nuvarande ROT-avdraget 
så länge det behövs för att 
bekämpa jobbkrisen”, med 
andra ord inom byggsektorn.

Så sent som i början av mars 
presenterade de röd-gröna 
partiernas partiledare och 
språkrör också en gemensam 
hållning kring RUT-avdraget, 
där man tydligt klargjorde 
att det skulle avskaffas vid ett 
maktskifte. Men det undviker 
Oskarsson att gå in på, att tala 
om varför de hitintills 11 000 
jobben inom hushållsnära 
tjänster vore sämre att behålla, 
än de påstådda 15 000 nya som 
skulle uppstå genom ett utökat 

ROT-avdrag? Är inte alla jobb 
viktiga?

Likaså uppgifterna att 25 
000 jobb förvunnit i kommu-
ner och landsting. Ja, räknar 
man bara arbeten om de utförs 
inom det offentliga, och inte 
ser omfördelningen mellan 
privat och offentlig sektor, 
då kan det stämma, men inte 
annars.

Det är ofattbart att Soci-
aldemokraterna med sina 
röd-gröna vänner, avser ta 
bort båda avdragen om de 
vinner höstens val. När servi-
cesektorn har en stor potential 
att fortsätta utvecklas, vill 
oppositionen återgå till en 
situation där många har osäkra 
svarta anställningar. Därtill 
skulle tusentals personer över 
hela Sverige riskera att förlora 
arbetet på grund av en minskad 
efterfrågan. Är det hederligt, 
kan man fråga sig?

Penilla Gunther
Riksdagskandidat,

Kristdemokraterna
Västra Götaland Norra

Slutreplik till Christina Oskarsson, (S):
”Varken påläst eller hederlig?”

TACK!
Alla ni som har tröttnat på bil-
köerna till Göteborg och valt 

lokaler i Nol istället
Hälsningar: Familjen, miljön och plånboken

Ring Börje idag!
0303-74 11 40
www.nolforetagscenter.se

Inkl. möbler, bredband, 

tillgång till fikarum, konferensrum. 
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Testa vårt ”Provrum” 

för 50:-/dag


