
ÄLVÄNGEN. Barn- och 
ungdomsnämndens 
ordförande, Eje Engs-
trand (S), har sett sin 
verksamhet förvandlas 
till en valfråga.

Skolan i Ale står 
numera ofta i skott-
gluggen på debattsi-
dorna.

Alekuriren fick en 
ärlig pratstund med 
Eje som menar att den 
stora omställningen 
mellan resurserna i 
förskola och grundskola 
ligger till grund för de 
svaga resultaten.

– Trenden med vikande re-
sultat i skolan är dessvärre en 
rikstrend, men det är ingen 
förklaring till varför våra 
elever har svårt att nå kun-
skapsmålen. Däremot är det 
ett konstaterande att vi inte 
är ensamma i båten, säger Eje 
Engstrand tidigt i intervjun.

Skälen till det är ett allt 
hårdare klimat. Barnen sover 
sämre, många har oroliga 
hemförhållanden och enligt 
Eje passar den moderna pe-
dagogiken som utgår från att 
varje enskild elev själv ska 
söka efter kunskap inte alla.

– De elever som inte 
kommer från familjer med 
studietradition behöver mer 

stöd och det har vi inte alltid 
insett i tid.

Att grundskolan i Ale skulle 
tillhöra de sämsta i landet är 
tufft uttryckt menar Eje.

– Om vi ska göra en sådan 
jämförelse måste vi se till flera 
parametrar och då skulle vi 
hamna bland de 70 sämsta, 
men det är inte heller bra.

Han säger att det finns ett 
stort skäl till att många elever 
de senaste åren har haft svårt 
att nå gymnasiebehörighet.

Stor omställning
– Det är vår stora omställ-
ning, där förskolan växte re-
kordsnabbt samtidigt som 
stora kullar lämnade grund-
skolan. Vi lyckades förändra 
personalstrukturen och för-
flytta resurserna till de lägre 
åldrarna utan att säga upp 
någon, men i denna organi-
sationsförändring tappade vi 
det pedagogiska perspektivet. 
Det tror jag vi kan konstatera 
nu, säger Eje öppet och rakt.

Åtgärder har inte saknats, 
men det tar tid att vända en 
skuta och nå resultat.

– Vi genomför nu ett skolk-
projekt i Nödinge, satsar stort 
på läs- och skrivutveckling i 
datamiljö, jobbar med att 
hitta bra former för betyg och 
bedömning samt utvecklar 
samarbetet mellan skola, so-

cialtjänst, polis och fritid. Allt 
det här kommer att ge posi-
tiv effekt på sikt och tittar vi 
på de nationella proven i års-
kurs fem så ligger vi bra till, 
berättar Eje.

Resursbrist
Det har talats om resursbrist 
i grundskolan, men det gillas 
inte av nämndordföranden.

– Tvärtom har vi fått sex 
miljoner extra till nämnden 
för 2010. Att vissa skolor, 
som Madenskolan till exem-
pel, tvingas göra alla sina åt-
gärder nu beror på att de 
hade en för stor kostym under 
2009. Anpassar du inte verk-
samheten i tid kommer det 
surt efter, markerar Eje men 
lägger sedan till:

– Vi har en buffert för att 
kunna hjälpa till och täcka 
upp där oförutsedda saker 
inträffar. När det gäller Ma-
denskolan kunde vi konsta-
tera att un-
dervisningen i 
Svenska 2 inte 
har skett på ett 
korrekt sätt 
och då rättar 
vi till det.

Avslut-
ningsvis be-
kräftar Eje 
Engstrand 
att skolan 

kommer att få en budgetför-
stärkning när nästa tvåårs-
budget snart ska tas.
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Ökad livslängd 
för endast  495 kr
En felaktig hjulinställning orsakar både onödigt 
däckslitage och ökad bränsleförbrukning.  
Just nu gör vi 4-hjulsinställning på din bil för 
endast 495 kr. Erbjudandet gäller privatpersoner 
t o m 2010-05-15. Ring för tidsbokning.
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Med det breda 
sortimentet

Barn- ungdomsnämndens ordförande, Eje Engstrand (S), fanns på plats under ortsmötet i Älväng-
en. Han berättade bland annat om planerna på en ny 1-6-skola när Kronogården byggs ut.

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Eje 
Engstrand (S) har bilden klar för sig
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Därför har skolan tappat mark i Alei Ale


