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Jag vill inte såga andras 
idéer eller ideologi-
er, varken när det gäller 

skolan eller meningen med 
livet. Jag kan inte trolla fram 
pengar som inte finns, eller 
inspektera skolor och rang-
ordna dem med resten av 
Sveriges skolor. Jag tror inte 
ens att jag kan få alla pappor 
att stanna hemma minst lika 
länge som mammorna med 
sina späda barn, fast det 
skulle glädja mig enormt. 
Men jag tror att 22 år som 
förälder, 8 år som lärare och 
2 år som fritidspolitiker gör 
att jag i alla fall vågar uttala 
mig i frågan om vad det är 
som saknas för våra barn 
och ungdomar.

Lyckligt lottad
Jag har det senaste året haft 
förmånen att arbeta på fri-
tids, förutom att jag också 
undervisat barn i de ti-
digare skolåren. Jag har 
varje vardag, ganska stres-
sad, lämnat mina egna två 
yngsta barn på sin skola, för 
att sedan arbeta ca 8.00 till 
17.00 varje dag. Jag är lyck-
ligt lottad som bara har 20 
minuter till jobbet; annars 
hade jag behövt lämna 
barnen tidigare och hämta 
dem ännu senare. 

Jag är glad och tacksam 
för de pedagoger som har 
hand om mina barn; de gör 
ett fantastiskt jobb! Men 
visst ser jag att de är trötta 
när klockan börjar närma 
sig 18.00, då fritids stänger. 
Mina barn är också trötta, 
och innan vi kommit hem 
och fixat fram något nä-
ringsriktigt och gott att äta 
är klockan nästan halv sju. 

(Det blir ofta något som går 
fort att laga, och kanske är 
det inte heller så näringsrik-
tigt alla gånger) Som med-
veten och ansvarstagande 
förälder, som jag ändå vill 
försöka vara, inser jag att vi 
då har ca 1½ timme på oss 
att umgås (och hoppas att de 
inte har några tidskrävan-
de läxor) innan de bör ligga 
i sina sängar för att orka 
upp dagen efter igen. Ibland 
somnar jag själv redan till 
Bolibompa…

”Vi gör det till helgen”
När ungarna pratar om 
saker de vill göra ”när vi 
kommer hem” får jag allt-
för ofta hänvisa till helgen. 
”Vi gör det till helgen” har 
börjat bli mitt standards-
var, och det gör mig ledsen. 
Oj, vad mycket vi alltid ska 
hinna göra till helgen!

Tänk om alla slutade 2 
timmar tidigare! Tänk om 
sista barnet som gick hem 
från fritids gick klockan 
16.00 (eller fritids öppnade 
klockan 8.00)! Tänk om jag 
och min man varit hemma 
redan vid halv fyra; vi hade 
hunnit både snickra, klätt-
ra i träd och brodera, träffa 
far- och morföräldrar, leka 
och prata livets allvar innan 
vi alla var för trötta. (För att 
inte tala om vilken god och 
näringsriktig mat vi kunnat 
laga!) Vi hade orkat upp-
täcka mycket mer av både 
den natur och kultur vi alla 
har här i Ale! 

Fler hade kunnat dela på 
jobben! Fler män hade synts 
i barnens vardag! Fler hade 
orkat göra saker tillsam-
mans, både med varandra 

och med sina barn! Barn och 
ungdomar hade fått mer tid 
med de vuxna som står dem 
allra närmast; föräldrar-
na (och lite mindre tid med 
lärare, förskollärare och fri-
tidspedagoger, men det är 
smällar man få ta). Däre-
mot skulle chansen finnas 
för alla barn och ungdomar 
att få hjälp av sina pedago-
ger, kuratorer, specialpeda-
goger och skolsköterskor 
om de behöver! Om deras 
heltid också vore 6 timmar 
skulle de kunna göra ett lika 
ovärderligt jobb som de gör 
idag, men med bättre ork!

Denna insändare blev 
inga siffror, budgetar eller 
pedagogiska handlingspla-
ner. Inte heller en paket-
lösning för att sätta Ale på 
första plats nästa gång Skol-
inspektionen kommer på 
besök. Tyvärr kanske. Men 
jag tror inte att proble-
met är så enkelt att lösa! Jag 
tror inte att eleverna blir 
mera motiverade att lära sig 
nya saker för att vi testar 
den titt och tätt. Och jag 
tror absolut inte att betyg 
gör att barn lär sig mer och 
blir lyckligare människor. 
Men jag tror att vi alla till-
sammans kan åstadkomma 
mycket mera om vi jobbar lite 
mindre. Jag tror att vi alla 
fungerar bättre med mindre 
stress och mera fri tid! Jag 
tror att både barn, ungdo-
mar och vuxna skulle tycka 
att livet var ännu bättre då. 

Vi borde alla få jobba för 
att leva, men inte leva för att 
jobba! 

Maria Bergérus
förälder, lärare 

och vänsterpartist, Skepplanda

Skolpolitiken:

Jag har lösningen på alltihopa!Efter att ha läst i de se-
naste numren av ALE 
KURIREN beträf-

fande hur vi som pensionä-
rer beskattas blir man be-
klämd. Vi behandlas som 
andrahandsfigurer och be-
traktas som tärande i sam-
hällsekonomin. När vi blivit 
pensionärer och ska få vår 
under arbetslivet intjänade 
rättmätiga lön diskrimine-
ras vi genom att vi ska betala 
mer skatt på vår lön än vad 
övriga i samhället gör.

Orsaken är ju som bekant 
att det infördes ett jobbskat-
teavdrag för de som fortfa-
rande arbetar men inte för 
pensionärer.

Totalt rör det sig om en 
differens på cirka 25,5 Mkr. 
Skillnaden har genom skat-
tesänkning för pensionärer 
minskat med 10,5 Mkr, men 
fortfarande återstår det cirka 
15 Mkr för att vi ska komma 
till samma nivå som övriga i 
samhället.

Vet ni att med en pension 
på 10 000 kr/mån har du 
under åren 2007-2010 betalt 
totalt 

25 980 kr mer i skatt än 
en löntagare med samma 
inkomst?

Det är riktigt att pensio-
närerna inte fått någon skat-
tesänkning under tidigare 
regeringsperioder men då 
fanns det inte något jobb-
skatteavdrag. Då gällde lika 
regler för pensionärer och 
för de som arbetade.    

Det är uppenbart att 
regeringen inte tänkte sig 
för när de införde jobbskat-
teavdraget.

Vi sysslar inte med parti-
politik i våra pensionärsor-
ganisationer utan vår uppgift 
på äldre dagar är att värna 
om de som lämnat yrkesli-
vet. Om vi i stället skulle ha 
fortsatt att arbeta hade vi 
kunnat utnyttja jobbskatte-
avdraget. Det är ställt utom 
varje rimligt tvivel att det är 
vi pensionärer som till stor 
del betalar den skattesänk-
ning som jobbskatteavdraget 
är. 

När jobbskatteavdraget 
infördes var det ämnat för 
att öka sysselsättningen. 

Hur blev det, kan ett 
jobbskatteavdrag öka 
jobben?

Det finns inget som tyder 
på att jobbskatteavdragen 
har ökat antal jobb. 

Det är ju de som har jobb 
som får jobbskatteavdrag. 
Att skaffa nya jobb gör man 
genom att ge förutsättningar 
för att underlätta att nya 
arbeten kan skapas så att 
ytterligare människor kan 
sysselsättas.

Vi förstår inte hur ni 
politiker tänker. Hur kan 
det komma sig att ni som 
är intelligenta personer och 
som blivit politiker i samhäl-
lets tjänst inte funderar på 
var rösterna ska komma från 
i det kommande valet? Hur 
ska vi kunna få förtroende 

för er den 19 september?
Ni borde beakta att 

i landet finns det cirka 
1 700 000 pensionärer, och 
av dessa bor cirka 5 000 i 
Ale. Är det så att ni som 
kommunpolitiker inte 
tänker kritiskt själva utan 
lyssnar och ställer upp på det 
som produceras i era huvud-
organisationer?

Vi vill stödja det politiska 
parti som kan presentera den 
kortaste tidplanen på när 
den orättvisa ”pensionärs-
skatten” är eliminerad.

Vi bortser från det poli-
tiska käbbel som förekom-
mer i artiklar i pressen och 
fokuserar oss i stället på den 
faktiska kärnfrågan som 
kräver en snar lösning.

Vad som krävs inför valet 
2010 – är en kraftfull sats-
ning på framtiden – i ett 
samhälle med lika rätt för 
alla medborgare – med lika 
skatt vid samma inkomst för 
såväl yrkesverksamma som 
pensionärer – på den nivå 
som en långsiktig ekonomi 
tillåter.

Dessa krav har våra res-
pektive pensionärsorganisa-
tioner gemensamt fört fram 
i Regeringens Pensionärs-
kommitté.

För samrådsgruppen 
PRO, RPG, SPF i KPR 

(Kommunala Pensionärs-
rådet i Ale kommun) 

Pensionärer missfirmas!

Vi skriver denna in-
sändare med anled-
ning av att majorite-

ten av utbildning- och kul-
turnämnden har valt att 
lägga ner barn och fritids-
programmet. Samtidigt er-
känner man även att gym-
nasieskolan i Ale har brister 
genom att anpassa organi-
sationen till ett elevantal på 
endast 600 elever.

Moderaterna i Ale vill 
att den grupp av elever som 
väljer barn och fritidspro-
grammet i dag även i fort-
sättningen ska ha den möj-
ligheten. Det som vanligtvis 
händer är att programmet 
vid starten är halvfullt men 
det fylls på i rask takt under 
höstterminen och även i fjol 
blev det en stor klass. Vart 
ska dessa elever söka sig i 
framtiden? Många av elev-
erna är mera praktiskt lagda 
och kommer inte att välja de 
mer studieintensiva program 
som majoriteten har bestämt 
att Ale gymnasium skall ha. 
Vår gissning är att dessa 
elever väljer att ställa sig 
utanför skolans värld!

Vi vill behålla barn och 
fritidsprogrammet och 
under utbildningens gång 
lyfta fram och motivera elev-

erna till val av kurser som 
gör att man kan gå vidare till 
högskoleutbildningar som 
till exempel  polis eller fri-
tidspedagog. 

Alla människor är olika 
och har olika behov.  Det är 
inte alla som kan eller vill 
läsa tekniska eller naturve-
tenskapliga program och det 
måste finnas utrymme för 
individer som inte har ambi-
tioner att bli ingenjörer eller 
forskare. Vem skall jobba 
med våra barn och ungdo-
mar i framtiden?

Att programmet har 
sökande och framför allt har 
elever inom sin verksamhet 
i dag bevisar ju att det finns 
ett behov. Under nämndens 
möte i förra veckan hävda-
des att man efter avklarad 
utbildning ändå bara fick 
dåliga arbeten. För det första 
anser vi att det inte finns 
några dåliga arbeten. För det 
andra måste det vara gym-
nasiets uppgift att motivera 
eleverna att göra kloka val 
under sina studier så att de 
inte hamnar i en återvänds-
gränd. För det tredje anser vi 
att det är bättre att man läser 
på gymnasiet än att man står 
utanför skolvärlden, oavsett 
vilken utbildning man läser.

De övriga programmen 
som man tog beslut om står 
vi bakom och det gladde oss 
mycket att man i slutfasen 
återinförde de estetiska 
delarna. Detta är något som 
vi är kända för i Ale och 
dessutom gör bra på gymna-
sieskolan. Med tanke på de 
vikande ansökningssiffrorna 
måste gymnasiet visa att 
man är långsiktig i sitt pro-
gramutbud, något som ger 
arbetsro men också att man 
profilerar sig på ett sätt som 
attraherar Ales ungdomar.

Vi hoppas att man framö-
ver bättre utnyttjar de egna 
eleverna som ambassadörer 
vid kontakten med vår egen 
grundskola men också i kon-
takten med våra kranskom-
muner. En nöjd gymnasie-
elev är den bästa reklampela-
ren skolan kan få, så låt dem 
prata med de sökande. Se 
också till att lyssna av sko-
lans elever i samband med 
förbättringsarbeten. Ungdo-
marna har ovärderliga kun-
skaper i hur det talas om vår 
skola bland såväl kommande 
elever som de som har gått 
ut gymnasiet.

Elisabeth Mörner (M)
Mikael Berglund (M)

Ingen (S)atsning i Ale gymnasium
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Driva och utveckla 
elnät - en utmaning 
i ett tillväxtområde
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