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Barn kränks i svenska 
skolor kunde vi läsa 
i en artikel i Afton-

bladet i veckan
Och i samma tidning 

skriver en krönikör att ” 
skolans sämre sidor gör 
mig alldeles kall. I samma 
tidning så finns också en 
artikel om rekordmånga 
anmälningar till Skolin-
spektionen om kränkningar 
i skolan. BRIS uppger att 
man trodde att samtal om 
mobbning skulle minska 
när lagstiftningen kom 
som säger att alla skolor ska 
ha en handlingsplan mot 
mobbning, men så har inte 
skett.

Hur ser det då ut på 
skolorna i Ale? På kom-
munstyrelsen i veckan så 
redovisade förvaltnings-
chefen om Skolverkets 
rapport Öppna jämförel-
ser där elever fått svara 
på olika frågor. En fråga 
handlade om antalet elever 
som ofta eller alltid tycker 
om att gå till skolan. Där 
hamnade Ale på plats 259 
av 290 kommuner. En 
annan fråga var om man 
tycker någon eller flera är 
mobbade  och där hamna-
de Ale på plats 160.

Detta är ju alarmeran-

de siffror som måste tas på 
alvar och krafttag måste 
tas för att förbättra situ-
ationen. Hur ska en elev 
som inte tycker om att 
gå till skolan eller som är 
mobbad kunna ta till sig 
någon kunskap. Att Ales 
skolor hamnade så lågt i 
kunskapsnivå kan ju ha sin 
förklaring i om inte elev-
erna känner trygghet i 
skolan.

Kristdemokraterna i 
Ale menar att skolan ska 
handla om kunskap och 
att det krävs tydliga mål 
och en undervisning som 
passar varje elev. Vi vet att 
barn lär sig på olika sätt 
därför måste skolan tidigt 
uppmärksamma de barn 
som har behov av ett sär-
skilt stöd. Skolan ska ha 
en tydlig värdegrund som 
baseras på respekt för att 
människor är olika, men 
ändå lika mycket värda. 
Eleverna förtjänar triv-
samma lokaler, bra mat 
och lärare som har tid för 
en pratstund och som tar 
krafttag mot mobbning. 
Det måste vara nolltole-
rans mot mobbning i Ales 
skolor.

Sune Rydén
Kristdemokraterna i Ale

Larmrapport 
om Ales skolor

Mat är ett glädjeäm-
ne för de flesta av 
oss. Vi tycker det 

är självklart att vår mat ska 
vara välsmakande och nä-
ringsrik och att vi kan be-
stämma själva vad vi ska äta
Dessutom är det viktigt för 
vår hälsa att äta allsidigt och 
lagom mycket. Om vi inte 
gör det så får vi ofelbart 
problem förr eller senare. 
Om vi äter för mycket blir 
vi så småningom övervikti-
ga och kan drabbas av följd-
problem som diabetes eller 
hjärtkärlsjukdomar. Att äta 
för lite medför också pro-
blem därför 
att då är det 
svårt att få i 
sig tillräck-
ligt av alla 
näringsäm-
nen som 
kroppen be-
höver för att 
må bra. För 
lite energi 
gör att man blir trött och 
frusen. Det kan också para-
doxalt nog vara så att maten 
ger för mycket energi och 
samtidigt för lite näringsäm-
nen och var och en förstår 
ju att det inte heller är bra. 
Men de flesta av oss har som 
sagt ett val, vi bestämmer 
själva vad vi ska äta.

Här i Ale är det tyvärr så 
att i några perioder av livet 
så får vi inte bestämma själva 
vad vi ska äta. Det gäller 
när vi är barn och ungdo-
mar och går i förskola eller 
skola och det gäller också 
när vi blir gamla och bor på 
ett äldreboende eller får som 
bistånd att kommunen leve-
rerar matlådor.

Ungdomarna i Ung-
domsfullmäktige klagar 
varje år i högan sky över den 
i deras tycke dåliga skolma-
ten. De brukar säga att de 
får för små portioner av det 

de gillar och 
att det är 
alldeles för 
ofta som det 
serveras mat 
som de allra 
flesta inte 
tycker om. 
Det finns 
sällan mer 
än en rätt att 

välja på. Resultatet av denna 
ordning blir att barn och 
ungdomar äter för dåligt 
under dagen och då blir de 
naturligtvis trötta och okon-
centrerade. Då är det inte så 
lätt att lära sig någonting.

De äldre i Ale kommun 
får inte heller välja sin mat 

själva. Det är minst lika vik-
tigt att äldre får välja mat ef-
tersom många har dålig aptit 
och då är det extra viktigt 
att maten både ska se god ut 
och smaka och lukta gott. Så 
är det alltså inte. Den som 
bor på ett särskilt boende får 
vackert äta det som levere-
ras från Ale Matservice den 
dagen. De som bor i ordi-
närt boende och får matlå-
dor hemlevererade kan vis-
serligen välja mellan ett 
antal olika rätter men utbu-
det är begränsat till det som 
erbjuds på Ale Matservice. 

Nu när Ale kommun pla-
nerar för nya förskolor, nya 
skolor och nya äldreboen-
den är det viktigt att tänka 
på matens betydelse och 
bygga så att maten kan lagas 
på plats. Den bör också i 
större utsträckning lagas 
av råvaror i stället för halv-
fabrikat. Förutom att det 
oftast blir både godare och 
billigare så öppnar det för 
att servera närproducerad 
och gärna ekologiskt odlad 
mat.

Om det av någon anled-
ning inte är möjligt att ha 
tillagningskök överallt så 
bör maten köpas från någon 
lokal restaurang eller från 
Ale Matservice om det står 

sig i konkurrensen. Kravet 
ska då vara att leverera varm 
nylagad mat med bra nä-
ringssammansättning för 
äldre eller barn och att er-
bjuda flera rätter att välja på. 

Centerpartiet har en 
dröm om Sverige som det 
nya matlandet i Europa. Ale 
kommun kan hjälpa till att 
förverkliga den drömmen 
men då krävs ett nytt ledar-
skap och ett nytt tänkande. 
En röst på Centerpartiet är 
en röst för bättre mat i Ale 
kommuns verksamheter.

Boel Holgersson
Centerpartiet

Ett av livets glädjeämnen
– Boel Holgersson (S) om vikten av god mat

Här i Ale är det tyvärr 
så att i några perioder 
av livet så får vi inte 

bestämma själva vad vi 
ska äta.
Boel Holgersson (C)
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