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Den enskilt viktigaste 
förutsättningen för 
att Ale och Sverige 

ska vara framgångsrika också 
i nästa generation är skolan. 
Skolan i Ale har, som vi alla 
vet, fått stark kritik av Skol-
inspektionen.

I fyra årtionden har 
svensk skolpolitik förts 
mer och mer i fel riktning. 
Folkpartiet och Regeringen 
genomför nu genomgri-
pande reformer; ny skol-
lag, ny lärarutbildning, ny 
gymnasieskola, nya läropla-
ner, nya betygssystem, ny 
lärlingsutbildning och ny 
yrkeshögskola för att nämna 
några exempel.

Men dessa riksdagsbeslut 
räcker inte. Sverige måste 
ha en Regering också de 
kommande fyra åren som 
med stor beslutsamhet full-
följer och genomför dessa 
reformer i verkligheten. Och 
ytterligare reformer behövs. 

Ale kommun behöver en 
ny ledning! I den nya skolla-
gen, som Alliansregeringen 
just har beslutat om, och 
som börjar användas nästa 
år så höjs kraven på kom-
muner och friskolor. Fram-
förallt så omfattar kravet på 

fungerande skolhälsovård 
och elevvård, eller elevhälsa 
som det heter numera, även 
friskolor.

Folkpartiets uppfattning 
är att Sverige under nästa 
mandatperiod skall genom-
föra ett lyft för den svenska 
elevhälsan. Vi är beredda att 
under den kommande man-
datperioden avsätta en halv 
miljard kronor i nya statliga 
pengar till skolorna. Den 
summan skulle räcka till 
ungefär 1000 nya skolskö-
terskor, skolkuratorer och 
skolpsykologer. 

En ny svensk skolpolitik 
med högre kunskapskrav 
gynnar framförallt barn som 
kommer från hem utan stu-
dietradition. Men vi måste 
också våga se de barn som 
underpresterar i skolan för 
att de mår dåligt, ofta av skäl 
som finns utanför skolan. 
Det är därför vi behöver 
lyfta den svenska elevhälsan. 

Under augusti månad 
kommer Folkpartiet att 
lägga en proposition till 
Riksdagen om att införa 
betyg i Sverige från och 
med årskurs sex. Förslaget 
kommer senare att behand-
las av den nyvalda Riksdagen 

efter valet. Att flytta ned 
betygen just till årskurs sex 
är viktigt, för det betyder 
att vi flyttar ned betygen till 
mellanstadiet. Det kommer 
att påverka hela mellan-
stadiets sätt att arbeta och 
tänka. Det blir mer inriktat 
till kunskapsmålen och mer 
kunskapsfokuserat. Mel-
lanstadielärarkåren, som 
inte har satt betyg på 30 år, 
kommer att få en helt ny 
inramning för sitt arbete. 

Om de rödgröna vinner 
valet kommer denna pro-
position att dras tillbaka. 
De rödgröna har enats om 
att behålla betygen enbart 
på högstadiet - visserligen 
att börja i sjuan i stället för 
i åttan, men ändå enbart på 
högstadiet. Det är ett litet 
steg framåt jämfört med 
idag, men helt otillräckligt. 
Den kunskapsfokusering 
som förekomsten av tydliga 
kunskapsmål, nationella 
prov och betyg leder till 
måste prägla också mellan-
stadiets verksamhet. 

Kryssa en Folkpartist i 
valet den 19 september!

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet Liberalerna Ale

Skolan är en av de
viktigaste valfrågorna!

Sydvästra Götaland

Vi finns i din kommun!
Ale,  Kungälv,    Stenungsund,  Tjörn,  Orust,  
Lerum, Partille, Mölndal, Öckerö

SMAKPROV PÅ STUDIECIRKLARS

Data för skräckslagna
Data fortsättning
Alla kan blogga
Bildbehandling

Dansa Charleston och Hazzel. 
Bugga eller pröva på Foxtrot. 

Miljö på vardagsvis
Kom med i studiecirkeln och finn svar på frågor 
såsom: Klimathotet – vad är det? Vad gör världens 
politiker? Så kan du minska klimathotet själv. Hur 
drabbas Sverige och vår närmiljö?

En god hälsa
Vi utvecklar grundkunskaper om kost, motion, 
stress och motivation som stimulerar till eget 
handlande.

Ta kontroll över plånboken
Har jag råd att leva klimatsmart?
Hur påverkar jag min lön? Borde jag pen-
sionsspara? I denna studiecirkel hjälps vi 
åt att ta kontroll över vardagsekonomin.

Lär dig Mima

Miljö på vardag
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Hela vårt studieprogram 
presenterar vi på 
www.svg.abf.se

Eller ring så skickar vi 
dig ditt exemplar.

Cirkelstarter vecka 38

För anmälan och förfrågningar

Tel 0303 - 161 55          www.svg.abf.se

Vi hälsar elever och föräldrar 

välkomna till läsårsstart 

måndag 23 augusti kl 08.20 
i våra nya lokaler på Ahlaforsskolan, 

Ledetvägen 33 i Alafors

Gemensam samling på skolgården.

För lågstadiet slutar skoldagen 
kl 13.30 och för mellan- och 

högstadiet kl 13.45.

Traditionsenligt bjuder vi föräldrar 
på kaffe i matsalen kl 09.00.

Välkomna
/Skolledningen

information från

Sedan den borgerliga 
regeringen tillträdde 
har försörjningsstödet i 

Ale ökat med 86% (prognos 
för 2010) eller i kronor med 
8.2 miljoner kronor. Med en 
arbetslöshet som ökat sedan 
2006 med över 100 000 per-
soner är det lätt att förstå 
att många personer har det 
svårt att få slantarna att 
räcka till och denna politik 
vill Rose- Marie Fihn erbju-

da igen – det räcker och blir 
över med borgerlig politik. 

Genom (S), (V) och (MP) 
förslag har Ale kommun 
redan minskat kostnaderna 
med en miljon kronor i för-
sörjningsstöd genom olika 
utbildnings- och arbetsmark-
nadsåtgärder. Det är om-sorg 
om invånarna!

Stupstocken i sjukförsäk-
ringen dvs en bortre gräns 
på 550 dagar, varefter svårt 

sjuka männi-skor, cancersju-
ka, kan utförsäkras och göras 
försäkringslösa, detta vill de 
borgerliga partierna fortsätta 
med i 4 år till. 

Nej, så vill jag inte ha det. 
Jag vill ha en socialdemokra-
tisk politik med rödgröna 
inslag som på det första re-
geringssammanträdet efter 
valet beslutar att stupstock-
en ska bort! 

Eva Eriksson (S)

Svar till Rose-Marie Fihns insändare vecka 32

Hälsar er välkomna till 

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på lunch 13.00! Du bjuder på din närvaro!

Valdebatt
Företagen & företagandet - Ales framtid - men hur!? 
Näringslivsutveckling i Ale efter valet i september.

Vad är aktuellare och naturligare än att bjuda in en ledande företrädare 
för den politiska majoriteten respektive oppositionen.

 
• Vilka satsningar vill de prioritera och genomföra för att utveckla näringslivet och 
 näringslivsklimatet i Ale kommun?
• Vad vill de göra för att fler Alebor ska starta eget företag?
• Hur vill de utveckla handeln, till gagn för Aleborna?
• För att sätta Ale på kartan och få ut så mycket positivt som möjligt ur 
 infrastrukturinvesteringen, vilka åtgärder och resurser ska prioriteras?

 
Passa på och ställ frågor som är viktiga för ditt och övriga företag i Ale!

En intressant debatt som borgar för en stark öppning inför valet.

Deltagare:

Jarl Karlsson, ordf kommunstyrelsen (s)
Mikael Berglund, oppositionspolitiker (m)

debattledare: Thore Jansson, Postens Regionkontor Göteborg 

Näringslivsnytt i Ale
Jerry Brattåsen, Näringslivschef
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För företagare i Ale

Restaurang Evas Matglädje i Nol
Fredag 27 augusti kl 13.00 - 14.30 

Programvärd: Posten AB

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

Centrum Påle AB är ett företag i den danska Aarsleff 
koncernen. Aarsleff koncernen har ca 3000 anställda 
och finns huvudsakligen i Danmark, Sverige, Polen, 
Tyskland och England.

Vi söker 

produktionspersonal 

till vår fabrik i Kollanda som tillverkar betongpålar. 
I arbetsuppgifterna ingår alla steg från förberedning 
av gjutning till att placera de färdiga pålarna på 
lager. Vana från traverskörning, truckkörning och 
betonggjutning är önskvärt. Körkort och egen bil är 
nödvändigt då fabriken ligger avsides med dåliga 
allmänna kommunikationer.

Kontakta Lars Gustafsson på telefon 0303-74 71 10 
för mer information eller skicka ansökan via 
info@centrumpale.se 
Sista dag för ansökan 29/8.

www.centrumpale.se

 


