
ALAFORS. Barn- och 
ungdomsnämndens 
ordförande, Eje Engs-
trand (S), angrepp på 
Ahlafors Fria skola har 
vållat debatt.

För första gången 
reagerar nu kommu-
nens enda friskola.

– Man får tycka vad 
man vill, men när 
ledande politiker ljuger 
öppet om oss måste vi 
agera, säger rektor Ing-
vald Lindström.

Aledemokraten, Jan A 
Pressfeldt, riktade en inter-
pellation till Barn- och ung-
domsnämndens ordförande, 
Eje Engstrand (S), angående 
grunskolans resultat i Ale. I 
svaret som publicerades förra 
veckan avslutade Engstrand 
med att attackera Ahlafors 
Fria skola:

"Ingen av Ale kommuns 
skolor har fått frågan från Skol-
inspektionen om varför det skil-
jer så mycket mellan resultaten 
i nationella prov och slutbetyg, 
den frågan har dock ställts till 
Ahlafors Fria skola".

Redan i kommunfullmäk-
tige där frågan ställdes fick 
partikamraten, tillika admi-
nistrativ chef för friskolan, 
Thore Skånberg (S), de-
mentera Engstrands påstå-
ende.

– Det har aldrig förekom-
mit någon sådan fråga från 
Skolinspektionen. Jag vet 
inte varifrån den kommer. 
Det får Eje svara på när han 
kommer hem från sin semes-
ter. Varför vi når bra resultat i 
skolan har med vårt arbetssätt 
att göra. Elever med särskil-
da behov får den hjälp de be-
höver och vi satsar de resur-
ser som krävs, svarade Thore 
Skånberg klart och tydligt.

Dagen efter attacken 
möter lokaltidningen en för-
tvivlad skolledning på Ahla-
fors Fria skola.

Beklämmande
– Det är beklämmande och 
vi brukar normalt inte bry 
oss om den politiska debat-
ten, men när de börjar sprida 
rena lögner om vår verksam-
het då måste vi reagera, säger 
Ingvald Lindström.

Han visar den korrespon-
dens som finns med Skol-
inspektionen och den inne-
håller inga ifrågasättanden. 
Han visar också underlaget 
för relaltionen mellan natio-
nella prov och och slutbetyg 
i årskurs nio.

– Att betygen blir lite bättre 
än det nationella provet beror 
på att vi jobbar med elever-
nas kunskapsbrister efter re-
sultatet. Det är likadant på 
alla skolor, förklarar Ingvald 

Lindström.
Ahlafors 

Fria skola 
hade i svens-
ka och ma-
tematik 15% 
respektive 
15,4% högre 
slutbetyg än 
vad det natio-
nella provet 
angav. Snittet 

för de kommunala högstadie-
skolorna i Ale var ännu högre: 
21% respektive 26,75%.

– Eje kastar sten i glashus 
på den punkten, anser Thore 
Skånberg.

Plumpen för Ahlafors 
Fria skola kom dock i engel-
ska, där 30% av slutbetygen 
var högre än det nationella 
provet. I Ales övriga skolor 
var snittet 9%.

– Varför vi sticker ut så 
i engelska utreder vi just 
nu. Det är inte bra och det 
tänker vi rätta till, säger Ing-
vald Lindström bestämt.

Ahlafors Fria skola har 
varit en succé. Skolan har en 
kölista med över 550 sökande 
och antagningen sker efter av 
Skolverket godkända regler.

Debatten
I debatten om nivån på Ales 
grundskola vill Ahlafors Fria 
skola ogärna ge sig in, men 
däremot talar de gärna om 
framgångsfaktorerna till sin 
egen verksamhet.

– Skolans storlek, dess li-
tenhet så att säga, är betydel-
sefull. Här blir du sedd från 
det att du kliver av bussen till 
dess att du kliver på den och 
åker hem. Det gäller även 
personalen. Vi jobbar väldigt 
nära varandra och det totala 
engageamanget för vår skola 
gör att vi når bra resultat, 
hävdar Ingvald Lindström.

Han beskriver sig själv som 
en gammaldags rektor med 
tydlig pedagogisk inriktning.

– När jag antog jobbet var 
det under förutsättningen 
att få vara pedagogisk ledare 
och slippa allt vad ekonomi 
är. Det får andra sköta, de 
som har kompetens för det, 
menar han.

Idag går det 250 elever från 

förskoleklass till årskurs nio. 
Att ta in fler är inte aktuellt. I 
höst flyttar verksamheten in i 
gamla Ahlaforsskolan.

– Det blir en klar förbätt-
ring av lokaliteterna, men 
förändrar inte vårt synsätt på 
hur verksamheten ska funge-
ra. Här betonar vi att alla är 
viktiga. Som äldre elev är du 
alltid ett föredöme. De yngre 
ser upp till dig och därför 
måste du tänka på vad du gör 
och vad du säger. Det påpekar 
vi varje dag och det bidrar till 
ett gott klimat i skolan, säger 
Ingvald Lindström.

Minimalt utbyte
Utbytet med den kommu-

nala skolan är minimalt.
– Tyvärr har väl inställ-

ningen till vårt initiativ inte 
alltid varit så positivt, men vi 
delar gärna med oss om hur 
vi arbetar. Det är inga hem-
ligheter, men först får Barn- 

ungdomsnämndens ordfö-
rande be om ursäkt, avslutar 
Ingvald Lindström.

På måndagen kom Eje 
Engstrand på besök till Ahla-
fors Fria skola efter en veckas 
semester. Han förstod ome-
delbart allvaret och ursäkten 
kan ni läsa nedan.

Du tvingades göra en 
pudel?

– Det får man göra ibland. 
Skolinspektionen har tidiga-
re riktat kritik mot att främst 
friskolor har haft en tendens 
att sätta högre slutbetyg än 
vad de nationella provresulta-
ten ger underlag för. Ahlafors 
Fria skola är en av de skolor 
som de har tittat närmre på 
2007-2008 och jag fick då 
höra att konsekvensen av för 
höga betyg innebär en tillsä-
gelse från Skolinspektionen. 
Någon sådan verkar nu fri-
skolan i Alafors inte ha fått, 
vilket jag utgick från. 2009 låg 

betygen i rätt nivå och då var 
det absolut inte aktuellt.

Gör de inget rätt på 
Ahlafors Fria skola med 
tanke på de fina resultaten?

– Föräldrarnas utbild-
ningsnivå är högre hos deras 
elever och det är den största 
orsaken till att de klarar sig så 
bra. De är säkert ambitiösa, 
men det är vi också. Någon 
pedagogisk har de inte.

Rent generellt, vad 
tycker du om friskolor?

– Min grundinställning 
är att det splittrar barn för 
tidigt. Det bästa är att de 
går i samma skola på orten. 
Nu säger lagen att vi får ha 
friskolor och då får jag ac-
ceptera det, men jag behöver 
inte tycka om dem, svarar Eje 
Engstrand.
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Barn och äldre 
har rätt till 
trygghet och 
gemenskap!

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, 
Kulturhuset Eden/Folkets Hus, Lilla Edet, 
onsdagen den 16 juni 2010, kl 19.00.

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:
 
- Antagande av detaljplan för väg 1996, 
 Nygård
- Antagande av detaljplan för 
 Lödöse Södra
- Verksamhetsuppföljning 2010,
 tertialrapport 1, Lilla Edets kommun
- Ramförändring 2010 för tillfälliga 
 kostnadsökningar
 
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 9 juni 
2010.
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Solhaga by som ingår i Solhagagruppen bedriver LSS- verksamhet; boende för barn, ungdomar och vuxna 
samt dagverksamhet. Verksamheten vänder sig till personer med intellektuella funktionsnedsättningar, 
autismspektrumtillstånd och personer med vuxenhjärnskador. Solhaga by har verksamhet i Lilla Edet, Ale, 
Lerum och Göteborg. 

Solhaga by söker omgående Habiliteringspersonal 
och högskoleutbildade Habiliteringsassistenter 
till våra verksamheter där personer med 
funktionsnedsättning har sitt hem. 

Vill du veta mer gå in på vår hemsida; www.solhagaby.se 
eller kontakta personalchef Claes Holmenäs på tel. 010-7075710

Attacken mot Ahlafors Fria skola

Besviken. Ahlafors Fria skola gör succé, men svartmålades i förra veckan av självaste Barn- 
och ungdomsnämndens ordförande Eje Engstrand (S), vilket upprörde rektor Ingvald Lind-
ström. "Jag kan tåla mycket, men inte rena lögner".

– Friskolan krävde omgående en offeentlig ursäkt av Eje Engstrand (S)trand (S)

På förra veckans Fullmäktigemöte fanns 
en interpellation till mig som ordfö-
rande i Barn- och ungdomsnämnden, 

i min iver att besvara den även om jag inte 
kunde närvara och dessutom så kort som 
möjligt blev det en olycklig formulering på 
ett svar om Alafors Fria Skola (AFS).
AFS har inte fått någon anmärkning från 
Skolverket om att skolan skulle ha stora 
skillnader mellan betygen och de skriftliga 
proven. Där hade jag missuppfattat.

Däremot har Skolverket under flera år 
följt upp frågan om att många skolor och 
speciellt friskolorna sätter väldigt höga 
betyg, som dessutom ofta skiljer sig kraftigt 
från vad de skriftliga proven visar.

Här har AFS funnits med som en av 
de skolor som haft både höga betyg och 
stor skillnad mellan dessa och de skriftliga 
proven.

Tydligen har skolan jobbat med detta, i de 
senaste resultaten ligger skolan på genom-
snittet för riket.

För den oinvigde vill jag påpeka att både 
betygen och de skriftliga proven kan skilja 
mycket mellan åren, speciellt på små skolor 
då detta redovisas i procent.

För den som vill veta mera så finns det 
mycket att läsa på Skolverket.se
Som sagt, jag beklagar formuleringen.

Eje Engstrand  
ordförande i Barn- och ungdomsnämnden

En ursäkt till friskolan

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


