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Åter igen blir man be-
sviken över det po-
litiska styret i Ale 

kommun när det kommer 
till fördelningen av de eko-
nomiska resurserna till för-
skolan. Från och med hösten 
kommer barngrupperna bli 
större. På Olof Persgården, 
ser fördelningen ut enligt 
följande:

Vallmon 14 barn födda 09-10
Konvaljen 20 barn födda 08-07
Vårlöken 22 barn födda -06
Detta med en personaltät-

het på skrämmande låga 8,3 
pedagoger på 56 barn således 
inte ens tre pedagoger med 
heltidstjänster per avdelning.

Nyligen fick vi beskedet att 
det på våra barns förskola ska 
bli ett barn till per avdelning 
samtidigt som man mins-
kar personaltätheten. Barnen 
klagar inte men det gör vi 
som föräldrar! Vi som föräld-
rar känner oss djupt oroade 
och otrygga med den barn-
omsorg som Ale kommun er-
bjuder sina invånare.

Enligt verksamhetsplanen 
för Ale kommun skall ambi-
tionen vara att ha små barn-
grupper. Hur hänger denna 

ambition ihop med en ned-
dragning? Vidare säger ni att 
”Barnomsorgen ska bedri-
vas med god kvalitet av ut-
bildad personal och stimule-
ra lärande samt vara en trygg 
plats i barnets liv”  För oss går 
stora barngrupper och mins-
kad personaltäthet stick i stäv 
med med god kvallitet och en 
trygg plats, vad tycker ni?

Den 1 juli blir förskolan en 
egen skolform. En skolform 
och utbildning som ska vila 
på vetenskaplig grund och väl 
beprövade metoder. Forsk-
ningen visar att stora barn-
grupper inte gynnar barnens 
identitetsutveckling, emotio-
nella utveckling samt ej heller 
deras språkliga utveckling. 
Hur går era neddragningar 
ihop med den vetenskapliga 
grunden?

Vi är också väldigt oroli-
ga över att en ökning av anta-
let barn tillsammans med en 
minskning av personalstyrkan 
kommer att leda till fler till-
bud, skall det behöva hända 
något verkligt allvarligt innan 
ni får upp ögonen? 

Pedagogerna som arbetar 
på Olof Persgårdens försko-
la gör ett fantastiskt jobb men 
hur skall de orka? Deras ar-
betsmiljö, som även är våra 
barns arbetsmiljö blir inte 
direkt bättre av de åtgärder ni 
föreslår. Våra barn kan dess-
utom inte ta rast och vila från 
det höga tempot och ljud-
volym som deras pedagoger 
kan. De är fast i detta kanske 
mer än 40 timmar i veckan. 
Vi har letat men inte funnit 
någon forskning som påvisar 
att detta är stimulerande och 
utvecklande. Har ni sådana 
uppgifter?

Skolrådet 
Olof Persgårdens Förskola

Protest mot stora barngrupper i förskolan!

Våren 2006 så skulle jag 
välja en gymnasieskola 
att spendera nästkom-

mande tre år utav mitt liv på. 
I Kungälv där jag är uppvuxen 
stod det helt nybyggda gym-
nasiet Mimers hus redo att ut-
bilda alla kommunens ungdo-
mar, det var det naturliga valet. 
Men inte för mig. Jag ville till 
Ale gymnasium. Jag hade tidi-
gare besökt Ale och i kontrast 
till Mimers hus sterilt kommu-
nala inramning så kändes det 
nyskapande, progressivt och 
öppet. 

År 2006 var Ale gymnasium 
en skola där eleven var i cen-
trum, elevdemokratin var den 
starkaste i Sverige där eleverna 
var i majoritet i den lokala sty-
relsen och vi hade flera dagar i 
veckan två timmars studiepass 
då man läste det ämne som 
själv ansåg lämpligast. Caféet 
i mitten av skolan stoltserade 
med sina trivsamma soffor som 
möjliggjorde en social samvaro 
för alla elever på skolan. 

Det enda som begränsade 
mig som elev var min egen 
kreativitet, jag kände att jag 
hade full makt över min egen 
inlärning och lärarna fung-
erade som inspiratörer som 
gav oss verktyg för att nå våra 
studiemål. Mina två första år 
på Ale gymnasium var min 
hittills finaste stund på jorden. 
Jag hade tillgång till replokal, 
musikstudio, filmkameror och 
jag och mina kamrater gjorde 
låtar, långfilmer, anordnade 
poesikvällar, höll debatter, 
besökte Frankrike inte en utan 
två gånger och skolmaten 
förvånade ständigt genom att 
smaka utsökt. Jag lärde mig 
hur mycket som helst. Sedan 
hände det något. 

Samma höst som jag bör-

jade på Ale gymnasium så fick 
vi borgerligt styre i Sverige 
och då var det farväl till elev-
demokratin. Det dröjde inte 
länge förens det var farväl till 
studiepassen. Trots få röster 
från folket fick Folkpartiet 
stort inflytande över den nya 
regeringens skolpolitik och 
nu skulle det stramas upp, 
Ale gymnasium var ju en 
flumskola! Elever fick inte 
bestämma över varken sin 
skola eller sina studiemeto-
der, det skulle regeringen i 
Stockholm göra. Debatten om 
läraryrkets förlorade auktoritet 
dånade och Jan Björklund 
verkade ha gått i barndom och 
ville tillbaka till den skolan som 
han gick i som ung. Jag ser det 
som att samhället ständigt är i 
utveckling så varför ska vi inte 
låta skolan vara det?

Resultatet av den nya reger-
ingens politik blev att samtliga 
lektioner blev minutiösts 
schemalagda och lärarledda, 
elevernas makt på skolan 
störtdök och den kreativa 
lusten rann sakta men säkert 
ur lokalerna. Det mesta blev 
toppstyrt, det gick inte att 
bara låna lokaler och teknisk 
utrustning hur som helst, det 
skulle bokas och bockas av 
utan ände och skolan kändes 
ungefär lika inspirerande som 
Jan Björklunds frisyr. Mode-
raternas Sverige säljer ut allt 
som kan ge klirr i kassan och 
idag har skolan reducerats till 
en bricka i kapitalisternas spel. 
Jag har inget emot friskolor 
och det fria skolvalet men det 
råder inflation bland gymna-
sieskolor, privata investerare 
köper lokaler i city och erbju-
der alla barn en ny laptop och 
skollunch på McDonalds och 
gnider sedan sina giriga händer 

i triumf. Ale som hade en så fin 
gymnasieskola måste nu punga 
ut skolpeng till dessa rovdjur 
och se sin skapelse ruttna lång-
samt inifrån. 

Jag besökte Ale gymnasium 
för en tid sedan och insåg 
snabbt problemet med buss-
förbindelserna till Nödinge. 
Dessutom så hade de tagit 
bort sofforna ifrån cafédelen. 
Men vi ska icke misströsta för 
ännu finns det hopp men det 
kommer att krävas både käm-
parglöd och mod för att rädda 
Nödinges pärla! Ale gymna-
sium måste återigen profilera 
sig som en kreativ grogrund 
för regionens unga, ni måste 
återigen vinna er frihet och 
våga tillämpa annorlunda stu-
diemetoder! 

Snart så kommer direktför-
bindelserna dit vara bättre än 
någonsin. Jag uppmanar Ales 
moderatledda kommunsty-
relse att vara frikostiga med de 
ännu ofördelade 16 miljoner 
kronorna och införliva så stor 
del som möjligt i att börja 
återbygga Ale gymnasium till 
den visdomens högborg jag 
vet att det kan vara. Låt Ale 
gymnasium möta framtiden 
som en skola där eleverna får 
lov att göra sin röst hörd, till-
lämpa återigen kreativa inlär-
ningsmetoder, våga gå utanför 
ramen och jag lovar att det 
kommer att löna sig. Frihet 
under ansvar istället för ansvar 
utan frihet. Det är min metod. 

I dessa mörka tider när allt 
bedöms efter sitt marknadsvärde 
så gäller det att våga stå emot, 
våga sticka ut, för dagens ung-
domar är inga aktier som går 
upp och ned – de är framtiden 
och den ska vi alltid satsa på! 

Marcus Berggren

Låt Ale gymnasium visa sitt rätta jag!
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Ju tidigare du bokar desto 
bättre rabatt får du! 

Ring för priser och mer info 
0303-24 98 80 | 0706-07 01 24

fotografering
student  och bal
boka-nu-rabatt

www.fotograflottis.se

Kilanda 
Marknad

med Öppen Gård

Kristi Himmelfärds Dag torsdag 2 juni
Gudstjänst i kyrkan kl. 9.30

MARKNAD kl. 11-15

Ponnyridning, Tipspromenad, Underhållning 
av ”Fyrklövern”, ”Grimbock” m.m. 

Flera serveringar av kaffe, korv, glass, våfflor och 
tunnbröd på olika platser.

Infarten. Skyltar visar vägen.

Inträde: 20:- 
alla över 16 år

Älvängen

Nol

Kilanda

Alingsås

Gråbo

Sjövik

Välkomna!

Kl 11.00: Invigning vid skolan. Bo Björklund, 

 Musik Mattias Hammer

Kl 11.30  Kyrkan: Bo Björklund berättar om Kilanda 

och kyrkan

Kl 13.00   Konsert med gospel.kom med band 

under ledning av Åsa Gunnervik

Skolan/Kvarnen: Hembygdsföreningen. Hantverkare, 

konstnärer, Röda Korset Second Hand.

Säteriet: Visning av ladugården med robotmjölkning, 
köttdjur, kaniner, får och höns, Fårvallning, 
Skyttesimulator”, Traktorparad, blommor m.m.

Tack för din röst i regionvalet!  
    Sverigedemokraterna erhöll hela 7.7% av rösterna i 

Ale och 9.1% i Lilla Edet, vilket är det tredje största 
väljarstödet i båda kommunerna. 

      

    Ert stöd bidrog alltså starkt till vårt valresultat på 
5.8% som gav oss ytterligare två mandat att styra 
regionpolitiken i en Sverigevänlig riktning. 

Jag vill börja med att 
tacka för ert engage-
mang. Att ha ett funge-

rande skolråd är jätteviktigt 
för barnen i Ale kommun. 
Detta för att Ni genom er 
roll kritiskt granskar oss 
som har ansvar för verk-
samheten.

Vår ambition är givetvis 
att ha en högre personaltät-
het och det finns givetvis 
ingen forskning som påvisar 
att motsatsen skulle vara 
bra. Däremot finns det 
numera mycket forskning 
som visar att det är väldigt 

betydelsefullt hur man 
organiserar och planerar 
sin verksamhet. Detta syns 
inte när man bara räknar 
genomsnitt och perso-
naltäthet. Vistelsetid och 
scheman påverkar barns 
lärande lik väl som miljö 
och personalens kompetens. 
Personaltätheten är ändå en 
viktig parameter, men det 
är ibland lätt att gå bort sig 

när man endast analyserar 
den biten. Ett exempel kan 
vara att vi i en barngrupp 
har tre barn med väldigt 
speciella behov, behov som 
kräver extraresurser i form 
av personal. I detta exempel 
får vi en fantastisk bra per-
sonaltäthet men i verklighe-
ten så kanske den är sämre 
än den borde vara.

Personalen är duktig 

på att organisera mindre 
grupper och fördela ytor/
moment för att göra bar-
nens tid i förskolan så läro-
rik och stimulerande som 
möjligt. 

Då vi har en gemensam 
drivkraft och vision så 
skulle jag uppskatta att få 
till en dialog mellan ert 
skolråd och oss i nämnden. 
Låt oss tillsammans ta en 
diskussion.

Peter Kornesjö
Ordförande utbildningsnämnden

Svar på insändare:
Låt oss ta en diskussion


