
2011  |   vecka 14  |   nummer 13  |   alekuriren 13

LÖDÖSE. Först Stock-
holm sedan Bryssel.

Det är åtminstone en 
vision som SO-läraren 
Peter Sjöberg har för 
det demokratiprojekt 
som genomförs på Elf-
hems gymnasium.

– Riksdagen var ett 
första steg, säger han 
till lokaltidningen.

För knappt två veckor sedan 
åkte ett 30-tal elever, till-
sammans med sina pedago-
ger, från Elfhems gymnasi-
um i Lödöse till riksdagshu-
set i Stockholm. Syftet var att 

få lära sig mer om politik och 
hur beslutsprocessen går till i 
olika frågor.

– I samband med valet 
förra året diskuterade vi den 
politiska och demokratiska 
processen. De flesta elever 
ryckte på axlarna och tyckte 
att politik inte var något som 
intresserade dem. Jag försök-
te få dem att inse att deras 
åsikter är politik, säger Peter 
Sjöberg.

– Hur påverkar man? Hur 
fungerar riksdagen? Det var 
några av frågeställningarna 
som vi fördjupade oss i. Detta 
utgjorde inledningen på vårt 
demokratiprojekt.

Själv åkte Peter Sjöberg på 
en tre dagar lång utbildning 
i huvudstaden. Där fick han 
veta att skolan kunde söka 
pengar för en studieresa till 
riksdagskansliet.

– Sagt och gjort. Vi skicka-
de in en ansökan och fick den 
beviljad. Vi såg detta som ett 
viktigt led i vårt projekt, säger 
Peter Sjöberg.

På plats i Stockholm fick 
gymnasieeleverna träffa riks-
dagskvinnan Abir Al-Sahla-
ni (C), som redogjorde för 
sin bakgrund och sedan be-
rättade om hur olika politis-
ka beslut fattas.

– Eleverna lyssnade intres-

serat och ställde frågor till 
Abir. Det var ett lyckat och 
uppskattat studiebesök, för-
klarar Peter.

– Nu ska vi fortsätta att 
diskutera närdemokratin 

och frågor som gäller vår 
kommun. Skoldebatten är 
ett aktuellt ämne.

Demokrati och politik ur 
ett lokalt, nationellt och glo-
balt perspektiv ska belysas. Av 
den anledningen vore det en 
dröm att få komma till EU-
parlamentet i Bryssel.

– Det är åtminstone tanken 
som vi har. Det är trots allt i 
Bryssel som många beslut 
fattas och som faktiskt på-
verkar oss här i Sverige och 
lilla Lödöse, avslutar Peter 
Sjöberg.

Lödöses gymnasieelever besökte riksdagen
– Ett första steg mot Bryssel

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gymnasieeleverna från Lödöse fick lära sig hur den demo-
kratiska processen fungerar och vad politik egentligen är. 

Centerkvinnan Abir Al-Sah-
lani visade runt eleverna i 
riksdagskansliet.
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LIFEBIKE ELHYBRID
Damcykel, vit. Ord pris 10.995:-

16” FLICK SIERRA 
Rosa med korg.  Från 110 cm lång

Ord pris 1.595:-

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR 
EXANI SPORTSKOR

LILLA EDET. Försla-
get om att lägga ned 
byskolorna i Lilla Edets 
kommun har rört upp 
känslorna rejält.

I fredags bjöd Utbild-
ningsnämnden in till 
en pressinformation 
angående ”Utredningen 
om det optimala lokal-
behovet för Lilla Edets 
kommuns grundskolor 
utifrån ett pedagogiskt, 
administrativt och eko-
nomiskt perspektiv”.

Senare på kvällen 
hölls också ett infor-
mationsmöte i Folkets 
Hus med flera hundra 
föräldrar på plats.

Det råder nu upprörda känslor 
bland många föräldrar i Lilla 
Edets kommun. Orsaken är att 
byskolorna i Hjärtum, Väster-
landa, Ström och Nygård hotas 
av nedläggning. Eleverna på de 
tre förstnämnda skolorna skulle 
i så fall få Fuxernaskolan som 
hemvist medan Nygårdssko-
lans elever överförs till Ting-
bergsskolan.

– Vi har givit bildningsför-
valtningen i uppdrag att ta fram 
en utredning mot bakgrund av 
det löfte som sittande majori-
tet gick till val på, nämligen att 
satsa på skolan, säger Utbild-
ningsnämndens ordförande 
Leif Håkansson (S).

– Elevantalet i kommunen 
har minskat med 600 barn jäm-

fört med för tio år sedan. Det 
handlar om att omstrukturera 
lokalerna och frigöra pengar 
till pedagogiska resurser och 
modernt pedagogiskt material, 
säger Håkansson.

Reaktionerna på utspelet har 
inte låtit vänta på sig. Demon-
strationer har genomförts och 
protestlistor cirkulerar nu på 

flera håll i kommunen.
– Vi kommer att lyssna på in-

vånarna innan vi fattar beslut i 
ärendet, säger Leif Håkansson.

Frågan kommer att behand-
las på ett extrainsatt nämnd-
möte den 19 april, alltså dagen 
innan kommunfullmäktige 
sammanträder.

JONAS ANDERSSON

Byskolor i Lilla Edet hotas av nedläggning
– Upprörda känslor bland föräldrarna

Från vänster ses utbildningsnämndens vice ordförande, Ove 
Parkås (C), ordförande Leif Håkansson (S) och bildningsför-
valtningens chef Mona Tolf.

• Gambiansk musik, dans och sång
•  Presentation med bildspel från 

studieresa till Gambia i höstas
• Gambiansk mat serveras

Studerande, anhöriga och nyfi kna är  välkomna! 

Tisdag 12 april  kl 15 -18
Skeppsbyggaregataan 9, Lödöse
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på Elfhems Gymnasium!


