
Det gladde mig mycket 
när jag läste maden-
föräldrarnas artikel 

eftersom jag börjat tro att jag 
var den enda som såg brister-
na i Ales skolor. Jag har länge 
saknat offentliga vittnes-
mål från föräldrar och lärare 
om läget i barnens skola. Nu 
hoppas jag att fler föräld-
rar skriver och berättar om 
just deras situation. Det är ju 
tyvärr inte bara Madensko-
lan som gång efter gång har 
blivit drabbad av vänsterma-
joritetens osthyvelsbespa-
ringar i verksamheten. 

Jag har själv en dotter som 
går på Älvängenskolan och 
snart öppnar dörren till Ma-
denskolan. Hon ser fram 
emot detta och kan inte sluta 
titta i den gemensamma skol-
katalogen och berätta om 
de stora barnen på den stora 
skolan. Jag, som har sett bud-
getanpassningar, besparing-
ar och uppsägningar, bävar 
- finns det några lärare kvar 

när hon kommer dit?
Jag kan inte, varken som 

politiker eller som föräld-
er, förstå hur man kan stolt-
sera med att kommunen har 
gått med vinst när man inte 
har genomfört sina lagstad-
gade uppdrag med godkänd 
kvalitet. Det är inte godkänt 
att kommunens skola place-
rar sig på 280:e plats. I den 
senaste undersökningen om 
elevers psykiska ohälsa pla-
cerar sig Ale återigen i bot-
tenskiktet. Ale brukar hamna 
i mitten då man jämför hur 
mycket pengar olika kom-
muner satsar på skolan men 
tyvärr räknar man då in kost-
nader som lokaler och admi-
nistration. Om man skulle ta 
bort dessa kostnader är jag 
övertygad om att vi skulle 
placera oss långt ner även på 
denna lista.

En framgångsrik skola 
bygger på samverkan mellan 
skolpersonal, föräldrar, barn 
och politiker. Jag önskar att 

vi hade ett klimat där man 
lyssnade på varandra med 
den gemensamma inställ-
ningen att skolan är till för 
barnen och deras lärande. 
Jag har sagt det tidigare men 
jag upprepar det igen - lärar-
na gör ett fantastiskt arbete! 
Det som politikerna begär av 
dem är dock på gränsen till 
omöjligt. Får man inte förut-
sättningar för att uppfylla de 
regler, riktlinjer och krav som 
ställs på skolan, så blir det 
ingen bra utbildning för våra 
barn. Jag tror att den enda 
vägen till en bra skola är att 
föräldrar och lärare berättar 
om sina erfarenheter för poli-
tiker som lyssnar och därefter 
agerar och gör förändring-
ar utan att försvara sig eller 
hävda att deras gamla beslut 
var bra.

Jag håller helt och hållet 
med om att det inte ska 
byggas något kommunhus 
eller fler idrottsanläggningar 
innan vi har en skola vi kan 

vara stolta över i Ale. Skolan 
har för mig högsta priori-
tet och barn i behov av extra 
stöd skall få det i sin vanli-
ga klass.

Under 16 år har vänster-
majoriteten brutit ner Ales 
skola till en bottennivå och 
det kan knappast bli sämre 

än vad det är. Är det dags för 
andra idéer och nytt styre i 
Ale kommun? Rösta på mig 
den 19 september så lovar jag 
att skolan och dess resultat 
kommer högst upp på agen-
dan. 

Mikael Berglund (M)
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Engagerade föräldrar 
med barn på Maden-
skolan har de senas-

te veckorna skickat ett antal 
brev per mejl till politiker 
och också gjort sig hörda via 
en insändare i Alekuriren.
Vi som skriver insändaren 
sitter inte i nämnden och 
har kunskap om alla turer på 
skolan med sammanslagna 
klasser och indragna tjänster 
men vi vill ändå kommen-
tera föräldrarnas synpunkter

Bottenplacering
Föräldrarnas frustration
Vi i Alliansen förstår för-
äldrarnas frustration och 
tycker att det finns en hel 
del märkliga turer som är 
svåra att förstå när man läser 
föräldrarnas brev. Det känns 
som att besluten tagits helt 
över huvudet på föräldrarna 
som inte fått någon möjlig-
het att påverka.
Inte minst med bakgrund av 
Ales bottenplacering bland 
landets skolor i Skolverkets 
undersökning så har vi för-
ståelse för att ni kräver att 
resurserna till skolan inte får 
minska. Sedan har ju vän-

stermajoriteten gjort stort 
nummer av att man satsat 1 
miljon extra på skolan och 
att detta är en stor satsning. 

Gemensam syn
Alliansen har en gemensam 
syn på skolan och delar 
föräldrarnas uppfattning 
att resurserna  ska satsas 
redan i de lägre klasserna, ja 
börja redan i förskolan där 
grupperna inte får bli för 
stora. Vi vet att det måste 
satsas resurser på att öka 
antalet speciallärare och vi 
anser att det är viktigt att ge 
rektorerna det pedagogiska 
ansvaret. Vi tror också att 
det måste finnas arbetsro i 
klasserna och att betyg och 
omdömen redan tidigt är ett 
bra sätt att öka kunskapen 
och studiemotivationen. 
Ales skolor måste satsa på att 
bli kunskapsskolor.

Sammanslagning
Vi allianspartier har ju i 
många år drivit en sam-
manslagning av barn och 
ungdomsnämnden med 
utbildning och kultur-
nämnde för att få en nämnd 

som har ansvar för hela 
skolgången. Detta förslag är 
inte lagt för att i första hand 
spara pengar utan för att 
effektivisera, men vi tror att 
det kan lösgöra resurser som 
kan komma till god nytta i 
verksamheten. Nu kommer 
denna organisationen  att 
gälla från 1 januari 2011 
med de nya möjligheter som 
detta skapar.

Budget
Allianspartierna håller på 
att jobba med budgeten för 
2011. Vi kommer att fort-
sätta att satsa stora resurser 
på skolan med den självklara 
målsättningen att Ale skolor 
ska ligga i topp bland Sve-
riges skolor. Eller som barn 
och ungdomsnämnden hade 
som slogan för ett antal år 
sedan: Vi skapar framtidens 
skola

Sune Rydén(KD)
Boel Holgersson (C)

Rose- Mari Fihn( FP)
Elisabeth Mörner (M)

Även vi politiker i Alli-
ansen är oroade över 
resultaten i Ale kom-

muns skolor.
Ale kommun har färre 

lärare i skolan i snitt per 100 
elever än riket i övrigt och 
även i förskolan är personal-
tätheten lägre.

Varför satsar man då inte 
mer på skolan i Ale? I Allian-
sens budget för 2010 anslogs 
2,5 miljoner mer på skolan än 
vad S, V och Mp gjorde .Men 
resultatet beror kanske inte 
enbart på mängden pengar, 
utan på hur resurserna 
används.

På Madenskolan gick 
hösten 2008 270 elever och 
hösten 2009 258 elever. Alltså 
ingen 

dramatisk minskning vilket 
majoriteten vill göra gällande.

Alla elever har en elev-
peng och denna minskade 
2008.  2009 fick Madensko-
lan en förstärkning. Man 
behövde inte betala för en 
specialpedagog på 50%. Vi 
anser att denna resurs är en 
nödvändighet på varje skola. 
2010 skall Madenskolan 
själva betala för denna tjänst, 
samtidigt som norra skolom-
rådet bedömt att lägre andel 
av sociala medel ska gå till 
Madenskolan. Totalt till Ales 

skolor är detta ca 10 milj.
kronor. 

Angående läraröverta-
ligheten i kommunen anser 
S, V och Mp att de kraftiga 
elevminskningarna lett till 
övertalighet inom skolan. Det 
har funnits för många lärare 
jämfört med antalet elever. 
Dessa lärare hade behövts 
med tanke på betygsresultatet 
för antalet obehöriga elever 
som inte kommer in på någon 
gymnasieutbildning. 1998 
var 91,1% av Ales elever god-
kända för gymnasiet. 2009 var 
siffran 83,4% alltså en skill-
nad på 7,7%. Nu kraftsamlar 
S V och Mp och satsar 1 milj. 
på årskurs 9. Vi i alliansen 
hade hellre sett att dessa 
pengar satsats tidigare på de 
yngre barnen så att de slipper 
att hamna i samma situation 
som dagens nior.

Det gläder oss att Ni för-
äldrar på Madenskolan vågar 
komma med era synpunkter 
till oss politiker. Från oss i 
Alliansen kommer ingen av er 
att hudflängas, vilket ni befa-
rar i brevet .

Angående idrottshallen 
i Bohus, så behöver Bohus-
skolan en ny idrottshall, men 
inte en med friidrottsinrikt-
ning . I Ale finns ingen frii-
drottsförening.

Nytt kommunhus är inte 
något som vi i Alliansen 
stöder. Många av våra barn 
har sin skolsal/ förskola 
i baracker (dessa är inte 
dåliga), då kanske våra kom-
muntjänstemän kan stå ut 
med lite enklare lokaler tills 
Ale har råd med ett nytt kom-
munhus.

Efter nämndmötet den 
14/4 har vi av förvaltnings-
chefen fått veta att den behö-
rige vikarierande läraren får 
fortsätta på Madenskolan, 
vilket varit ett starkt önske-
mål från föräldrar och elever 
. Vidare kommer svenska som 
andra språk att säkerställas 
enligt de styrdokument som 
finns. Vad gäller idrott och 
musik kommer utbildade 
lärare att sköta denna under-
visning. 

Alliansens budget för 
2011 är inte färdig. Klart är 
att stora resurser kommer 
att satsas på skolan. Målsätt-
ningen är att Ales skolor skall 
bli bland de bästa i landet. Att 
vara en medelkommun är inte 
tillräckligt. 

Alliansens ledamöter i 
Barn och ungdomsnämnden.

Kajsa Nilsson  M
Klas Nordh  Fp

Tony Karlsson  Kd
Inger Zachrisson  C 
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Ales skolor ska bli bäst i landet

Vi förstår föräldrarnas frustration

Barn och Ungdoms-
nämnden har det 
övergripande ansva-

ret för förskolor och skolor 
i kommunen. Eftersom inte 
alla är insatta i hur kom-
munpolitiken fungerar ska 
vi börja med att kort beskri-
va vad en nämnd gör. Som 
skolpolitiker tar vi mycket få 
beslut om hur de olika för-
skolorna och skolorna skall 
använda sin budget. I nämn-
den för vi principdiskussio-
ner i skolfrågor och sätter 
upp långsiktiga mål för 
skolan. Vi är vanliga Alebor 
som själva har barn eller 
barnbarn i kommunens för-
skolor och skolor. Samtli-
ga av oss är fritidspolitiker 
med vanliga jobb. Vi är lika 
oroade som ni är över att re-
sultatet för Ales skolor för-
sämrats och vi gör allt vi kan 
för att vända utvecklingen. 
När det gäller era frågor om 
skolans resurser hänvisar vi 
till de svar majoritetspartier-
na ger i separat insändare.

På det öppna nämndsam-
manträdet 14/4 redovisade 
förvaltningen sin syn på era 
frågor om Madenskolan och 
vi politiker förde en diskus-
sion om de olika punkterna 
ni tagit upp. De ekonomis-
ka förutsättningarna är inte 
är sämre för Madenskolan än 
för andra skolor i kommu-
nen. Ett antal faktorer kan 
förklara att Madenskolans 
tvingats/tvingas göra föränd-
ringar i sin budget. Utöver 
nedan redovisade skäl för 
Madenskolan att anpassa sina 
kostnader tillkommer en liten 
minskning av elevantalet.

När skolan kommunali-
serades gjordes det delvis i 
syfte att kommunerna skulle 
kunna prioritera de enheter 
som behöver mest resurser. 
I Ale kommun fördelas ca 
10 miljoner av skolans totala 
resurser efter aktuella behov 
i kommunens skolor. Inför 

budget 2010 har rektorer-
na i det norra skolområdet 
tillsammans bedömt att Ma-
denskolans andel av de soci-
ala medlen skall minskas.

Budgetunderskott 
2009

Ale kommun jobbar med två-
årsbudget vilket innebär att 
en skola kan gå back ett år 
men i så fall måste ta igen de 
pengarna året efter. Det här 
är ett sätt att lindra effekter-
na av det lagstadgade kravet 
på att kommunen måste hålla 
sin budget men kräver sam-
tidigt att man budgeterar för 
större intäkter än kostna-
der året efter ett minusresul-
tat. Eftersom Madenskolan 
använde mer pengar än vad 
de fick förra året måste dessa 
tas hem i 2010 års budget. 
Då skolåret inte är detsam-
ma som kommunens budget-
år skulle Madenskolan egent-
ligen behöva spara in peng-
arna under enbart en termin. 
Här finansierar dock nämn-
dens buffert halva kostnaden 
vilket tyvärr inte är medräk-
nat i den konsekvensbeskriv-
ning som föräldrabrevet hän-
visar till.     

Som en punktinsats för 
att förbättra stödet till elever 
med särskilda behov behöv-
de inte Madenskolan bekosta 
den specialpedagog som 2009 
halvtidsanställdes på skolan. 
Redan då kom förvaltning-
en överens med skolan om 
att Madenskolan själva skulle 
finansiera specialpedago-
gen under 2010 vilket därför 
leder till ökade kostnader 
2010. 

Engagerade föräldrar på 
Madenskolan har även frågor 
kring ett antal tjänster. De 
kraftiga elevminskningar-
na inom Ales skolor de se-
naste åren har lett till överta-
lighet inom skolan. Det har 
helt enkelt funnits för många 
lärare jämfört med antalet 
elever. Enligt lagen om an-

ställningsskydd kan inte en 
arbetsgivare välja att låta 
en vikarie få förnyat vikari-
at utan att kontrollera om det 
finns någon annan inom or-
ganisationen som har rätt till 
tjänsten. Av den anledning-
en har inte det vikariat som 
nämns i brevet kunnat för-
längas förrän nu. Den för-
ändring av tjänstefördel-
ningen gällande musik- och 
idrottslärare som nämns i 
brevet är inte längre aktuell. 
Elever som har rätt till un-
dervisning i Svenska som an-
draspråk på Madenskolan har 
undervisats tillsammans med 
de elever som läser ordina-
rie svenskundervisning, vilket 
inte är avsikten med ämnet. 
Barn och Ungdomsnämn-
den kommer att säkerstäl-
la att undervisningen i Svens-
ka som andraspråk fortsätt-
ningsvis sker enligt gällande 
styrdokument.

Vi tolkar det som att 
mycket i ert brev handlar om 
frustration över att politiker 
och tjänstemän inte bryr sig 
om verksamheten utan bara 
huruvida budgeten hålls eller 
inte. Så är inte fallet. Nämn-
den ansvarar för både eko-
nomi och kvalitet och det är 
diskussioner om verksam-
heten som upptar huvudde-
len av vår tid på nämndmö-
tena. Vi kan dock inte blunda 
för det faktum att kommunen 
inte kan tillåtas att gå back. 
Om en del av Barn och ung-
domsnämndens verksamhet 
gör av med mer pengar än 
vad de har i budgeten måste 
detta betalas av någon annan 
del av nämndens verksamhet.

Representanter för den politiska 
majoriteten i Barn och Ungdoms-

nämnden 
Eje Engstrand (S)

Mariam Hagberg (S)
Marcus Larsson (MP)

Elinor Gandee (V)

   Tack för ert vittnesmål om skolan

Majoritetens svar till föräldrarna Oppositionen har målet klart:


