
NÖDINGE. På Med-
borgarkontoret visar 
barnen upp sin blivande 
förskola.

Äppelgården i 
Nödinge kommer att få 
mycket skoj på utegår-
den.

– Jag vill gärna ha en 
gunghäst, säger Freyja, 
6 år.

I augusti öppnar Äppelgår-
dens förskola i Nödinge. Det 
blir ortens största med sex 
avdelningar. Barnen på Lill-
gårdens förskola har fått vara 
med i hela processen. De höll 
i spaden när det första spad-
taget togs och de har hälsat 
på byggarbetsplatsen vid ett 
antal gånger.

– Vi har dokumenterat ar-
betet i ord och bild. Barnen 
är väldigt engagerade, säger 
förskolelärare, Catrin Hög-
berg.

Akritekten bakom Äppel-
gårdens förskola har tagit 
till sig av barnens tankar och 
idéer som nu är utställda på 
Medborgarkontoret i Nö-
dinge.

– Barnen kommer också 
att få vara med när vi väl ska 
börja beställa saker till för-
skolan. Jag tror att leksaks-
katalogerna kommer bli väl-
digt intressanta, säger Catrin 
Högberg.

Att låta barnen var delak-
tiga har med framgång tes-
tats tidigare i såväl Nol som 
Älvängen.

– Det är en spännande resa 
att ta med barnen på. Vi tror 
det här är väldigt lärorikt.

Vecka 33 ska Äppelgården 
vara inflyttningsklar.

2011  |   vecka 11  |   nummer 10  |   alekuriren 7

BELÖNING

5000 kr
till den som ger tips så att 

förövarna till vandaliseringen 
av bullerskydd och krossade 

busskurer, natten till 
lördag (11-12 mars), 

kan ställas inför rätta.�

0705-448055
info@aledemokraterna.se

Aledemokraterna, Box 2, 446 21  ÄLVÄNGEN

Fortsatt tufft för Ales skolor
– Konsekvensbeskrivning vittnar om minskad lärartäthet trots miljontillskott

I valrörelsen utlovades full 
satsning på skolan. Det sades 
både då och nu. Kommun-
styrelsen har tvingats banta 
sin budget med 7,9 Mkr till 
förmån för Utbildnings-
nämnden och ytterligare 
3,9 Mkr har skjutits till från 
kontot "Särskilda insatser". 
Trots en utökad ram med 
11,8 Mkr räcker inte peng-
arna till. Sektorchef, Annika 
Sjöberg, har i sin konse-
kvensbeskrivning till nämn-
dens budget påtalat att perso-
naltätheten i förskolan mins-
kas, likaså inom skola och 
skolbarnomsorg.

– Det finns en uppenbar 
risk att det blir så enligt min 
bedömning. För att garante-
ra samma verksamhet som 
under 2010  samt att Ale gym-
nasium även fortsättningsvis 
ska kunna drivas med små 
klasser hade vi behövt cirka 
20 Mkr, säger Annika Sjö-
berg.

Utbildningsnämndens 
ordförande, Peter Korne-
sjö (M), ger trots konse-
kvensbeskrivningen lugnan-
de besked.

Vet vad som sagts
– Vi vet vad vi har sagt i valet 
och vi kommer aldrig att ac-
ceptera en besparing på per-
sonalsidan. Självklart sker an-
passningar i förhållande till 
antalet elever på varje enhet, 
men att lärartätheten skulle 
minska går vi inte med på. 
Mer kronor och färre elever 
kan i min värld aldrig betyda 

att verksamheten blir sämre. 
Det här kommer vi att titta 
närmare på, säger han när lo-
kaltidningen ringer upp.

Kornesjö menar vidare 
att budgeten ska klaras utan 
personaluppsägningar, istäl-
let är det smartare arbetssätt 
som gäller.

Sveriges bästa skola
– Vi har lovat att skapa Sve-

riges bästa skola, men det är 
inte gjort i en handvändning. 
Vi kommer inte till dukat 
bord direkt. Nu gäller det att 
få kontroll på verksamheten – 
sen kommer satsningarna att 
avlösa varandra under man-
datperioden, menar Korne-
sjö.

Oppositionen skriver i ett 
pressmeddelande att den fö-
reslagna budgeten innebär ett 
besparingskrav på cirka 8 mil-
joner kronor.

– Förskollärare och lärare 
kommer att sägas upp, 
barngrupperna i förskolan 
kommer att öka och lärar-
tätheten i skolan att minska. 
Samtliga partier var i valrö-
relsen överens om att satsa 
på skolan och ungdomarna. 
Att skära ner i verksamheten 
ligger inte i linje med de val-
löften vi tillsammans gjorde i 
september. Det finns pengar 
för ändamålet hos Kommun-
styrelsen, pengar som bara 
väntar på att användas, säger 
Paula Örn (S).

Uttalandet upprör Utbild-
ningsnämndens ordförande.

– Det där är inte sant. De 

har läst en konsekvensbe-
skrivning. Det är långt ifrån 
ett beslut om uppsägning-
ar. Vi noterar förvaltningens 
farhågor och kommer att gå 
igenom dessa. Till skillnad 
från den tidigare majoriteten 
kommer vi aldrig att accep-
tera en nedskärning på bar-
nens bekostnad. Vi kommer 
att satsa på skolan, markerar 
Peter Kornesjö.

Även Annika Sjöberg för-
nekar uppgifterna om att per-
sonal skulle behöva sägas upp.

– Det är inte aktuellt. Vi 
kommer att klara det här bra. 
Det är ungefär samma situa-
tion som i fjol. Någon försko-
lelärare får kanske byta avdel-
ning, men värre än så blir det 
inte.

Hon menar vidare att bud-
geten som Utbildningsnämn-
den antar på onsdag innebär 
en verksamhet på samma nivå 
som idag. Satsningen uteblir.

Mer pengar behövs
– För att kalla det en sats-
ning på skolan skulle det be-
hövas betydligt mer pengar. 
Vår elevpeng ligger under 
medel och det har den gjort 
en längre tid. Det hade varit 
roligt om vi sett ett trend-
brott, men vi ser ut att bli 
kvar på den här nivån, säger 
Annika Sjöberg.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), är medveten situatio-
nen.

– Det kan komma mer 
pengar redan i år, men vi får 
tyvärr inte lov att förbruka 
mer än vi får in. Nu börjar 
vi här, utvärderar och går 
vidare. Vi tar allt i rätt ord-
ning. I ett första skede har 
det handlat om att skapa för-
utsättningar för satsning-
ar i skolan. Det har vi gjort 

genom att prioritera om i 
kommunens verksamheter. I 
Kommunstyrelsens förvalt-
ning har vi hämtat 7,9 Mkr 
och det beror inte på att det 
som gjorts där har varit onö-
digt eller dåligt utfört. I pri-
oriteringen mot skolan har vi 
valt att låta barnen gå först.

Peter Kornesjö (M), Utbildningsnämndens ordförande, garanterar att inga uppsägningar 
kommer att ske i skolan.

ALE. Ökad lärartäthet, mindre barngrupper och 
fler specialpedagoger.

Så lät Moderaternas vallöfte.
På onsdag klubbar Utbildningsnämnden sin 

första budget och konsekvensbeskrivnigen talar 
mot partiets ambitioner.
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Barnen skapar framtidens förskola
– Hur Äppelgården ska se ut visar de på Medborgarkontoret

Freyja visar stolt upp utställningen över Äppelgården.

Unga arkitekter från Lillgårdens förskola i Nödinge.Unga arkitekter från Lillgårdens förskola i Nödinge.
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