
ALAFORS. Positiva 
satsningar i skolan på 
9,7 Mkr.

Pengar som är mer 
än välkomna till utbild-
ningsförvaltningen.

– Nu känns det riktigt 
bra. Det här var vad vi 
behövde, säger sektor-
chef Annika Sjöberg.

Det var glada leenden hos 
utbildningsförvaltningen 
dagen efter Alliansens besked 
om nya miljoner till verksam-
heten.

– Vi har fått lämna önske-
mål och det slog väldigt väl 
ut måste jag säga. Behovet av 
nya läromedel är stort och 
därför känns just den miljo-
nen rolig. Det är länge sen vi 
kunde göra en sådan satsning, 
säger Annika Sjöberg.

Det var visserligen ett mer 
eller mindre måste då den nya 
skollagen med tillhörande lä-
roplaner ställervissa krav på 
nya läromedel. Likaså krävs 

att den nya skollagen imple-
menteras i höst. Till detta har 
en halv miljon avsatts.

– Eftersom vi har ett bud-
getunderskott känns det bra 
att inte behöva leta efter nya 
pengar. Nu har vi fått det som 
behövs för att kunna hänga 
med, menar Annika Sjöberg 
som också gladde sig åt tre 
friska miljoner till förskolan.

Stort behov
– Där har vi också ett stort 
behov och barngrupper-
na har tyvärr växt de senas-
te åren. Nu kan vi stoppa den 
utvecklingen och säkra kvali-
tén där det är som värst.

Utbildningsnämndens 
ordförande, Peter Korne-
sjö (M), underströk att detta 
bara är början.

–Vi har tagit våra första 
steg på Ales förändringsre-
sa. Löftet är en bättre skola 
och nu tar vi fram verkty-
gen. Sedan är vi väl medvet-
na om att allt inte handlar om 

pengar, men det är en själv-
klarhet att vi måste ha peda-
goger som vidareutbildar sig 
och resurser till kompetens-
höjning på olika nivåer, säger 
han.

Att pengarna skulle vara 
engångssatsningar demente-
rar han bestämt.

Dementerar
– Skulle vi först anställa för-
skollärare för att sedan göra 
oss av med dem? Det låter 
inte särskilt klokt, men givet-
vis måste vi hela tiden anpas-
sa organisationen efter anta-
let barn.

Ales placering på ranking-
en över landets grundskolor 
är en ständig följeslagare och 
det är Utbildningsnämnden 
ordförande medveten om.

– Målet är att bryta den ne-
gativa trenden och därför har 
vi satt fokus på lärandet och 
lärarnas kompetens. Vi vill 
skapa en bättre miljö i såväl 
förskolan som grundskolan. 

Lärartätheten är en av de vik-
tigaste faktorerna och det tar 
vi med oss in i nästa budgetar-
bete. Rom byggdes som sagt 
inte på en dag. Vi har fyra år 
på oss och skolan kommer att 
prioriteras hela vägen, beto-
nade Peter Kornesjö.

Nämnden och förvalt-
ningen brottas dock med ett 

prognostiserat underskott 
om 10 Mkr på årsbasis. Av 
dessa avser 7 Mkr Ale gym-
nasium, 2 Mkr grundskolan 
och 1 Mkr särskolan.

– Vi ser inte att detta går 
att lösa på något annat sätt 
än genom att tillskjuta mer 
pengar, därför har vi äskat hos 
Kommunstyrelsen. På Him-

laskolan och Bohusskolan går 
det just nu väldigt få elever, 
varför dessa enheter blir sär-
skilt dyra. Åtgärder får heller 
inte effekt tillräckligt snabbt. 
Jag tror alla har förståelse för 
den situation vi befinner oss i, 
säger Peter Kornesjö.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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NÖDINGE. 9,7 miljoner 
kronor till skolan.

Allianspartierna 
och Aledemokraterna 
öppnade till sist det 
omtalade kontot för 
särskilda satsningar.

– Vi gör som vi har 
lovat, men det tar tid 
när det är så mycket 
man vill göra samtidigt, 
sa Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael 
Berglund (M).

I budgeten för 2011 valde 
den nya politiska majorite-
ten att inte fördela 21 Mkr. 

Dessa reserverades istället 
för särskilda satsningar som 
partierna ville återkomma 
till senare. Efter fem måna-
der var timmen slagen, allt 
för sent enligt oppositionen, 
för en rad positiva initiativ. 
Ett förhandsbesked om att 
låta 5 Mkr satsas inom äld-
reomsorgen gavs i för två 
veckor sedan. Nu meddelade 
Allianspartierna och Alede-
mokraterna att 8,7 Mkr går 
till riktade åtgärder i grund-
skola och förskola. Försko-
lan får 3 miljoner kronor till 
ökad personaltäthet i försko-
lan och grundskolans per-

sonal får 3 miljoner kronor 
avsedda för kompetenshöj-
ning.

– Vi har varit ute och 
lyssnat på rektorer, lärare 
och elever. Bilden om vilka 
åtgärder som behövs just nu 
har blivit tydlig. Självklart 
önskar även vi att säcken med 
pengar hade varit större, men 
vi känner oss ändå nöjda med 
att kunna göra dessa insatser, 
menade Mikael Berglund 
och fortsatte:

– Personaltätheten har 
minskat de senaste åren i för-
skolan. Nu vill vi vända den 
utvecklingen och pengarna 
ska användas där behoven är 
som störst. Lugna och trygga 
barn lär sig mer och bättre. 
Det här är en satsning som 
även grundskolan kommer få 
nytta av.

Förutom traditionella 
former av kompetenshöjning 
föreslås mentorskap för, där 
lärare ska hjälpa varandra 
genom att analysera arbetet i 
klassrummen.

1 Mkr sätts i en så kallad 
socialfond för insatser mot 
identifierade ungdomsgrup-
per där särskilda behov finns.

– Det här är ett nytt posi-

tivt arbetssätt som flera andra 
kommuner använt sig av. 
Pengarna vänder sig främst 
till barn som växer upp i 
svåra hemförhållanden och i 
framtiden riskerar bli en stor 
kostnad för samhället. I vår 
kommun identifierar SSPF 
(skola, socialtjänst, polis och 
fritid) individer i utsatta mål-
grupper och pengarna blir 
nu verktyg som kan använ-
das snabbt där de som bäst 
behövs, berättade Rose-
Marie Fihn (FP).

Mötesplatser utreds
Mötesplatser för unga stod 
högt upp på Alliansens val-
manifest. Nu ska Ale bli 
medlem i KEKS som får i 
uppdrag att göra en massiv 
utredning om kommunens 
fritidsgårdar. Tanken är att 
ge svar på hur ungdomarna 
uppfattar dem idag och vad 
de önskar imorgon. Likaså 
ska det genomföras en bib-
lioteksutredning.

– Den kommer att bli väl-
digt omfattande och djup-
gående. Här handlar det 
dels om att ta reda på hur 
brukarna upplever bibliote-
ken idag dels vad personalen 

anser. Vi kommer att anlita 
en extern utredare och våra 
intresseorganisationer som 
till exempel Bilbliotekens 
vänner i Norra Ale och 
Surte-Bohus biblioteks- och 
kulturförening kommer 
också att medverka i utred-
ningen, redogjorde Kultur- 
och fritidsnämndens ordfö-
rande Isabell Korn (M).

Det blir också pengar till 
att hålla öppet Ale gymna-
sium som mötesplats under 
sommaren.

– Vi ser gärna en fortsätt-
ning på det som startade 
förra året, men det ska helst 
vara öppet på eftermiddagar 
och kvällar, betonade Isabell 
Korn.

Mötesplats Ungdom som 
hittills har drivits som pro-
jekt verkar nu vara förankrat.

– Verksamheten är upp-
skattad bland ungdomarna 
så vitt vi vet idag, men vi vill 
inte låsa oss vid någonting 
just nu eftersom vi först ska 
genomföra en utredning om 
mötesplatserna, sa Korn.

Den nya majoriteten 
menar att detta är början 
på något helt nytt. De har 
på kort tid frigjort resurser 

som de menar har använts 
felaktigt och på så vis kunnat 
ändra kursen. Inför 2012 
kommer det bli än tydligare.

– Inför 2011 hade vi bara 
några veckor på oss innan 
budgeten skulle klubbas. Vi 
fick ta de siffror som låg till 
buds. Vi är redan inne i bud-
getarbetet för nästa år och 
har därför mer tid på oss att 
omfördela pengar, ta bort 
onödigt och satsa nödvän-
digt, förklarade Jan A Press-
feldt (AD) nöjt.

Oppositionen var glada att 
pengarna äntligen offentlig-
gjordes

– Frågan är bara vad detta 
kommer att kosta på helåret? 
Pengarna gäller ju i princip 
bara hösten, sen måste det 
fram nya eller är satsningen 
bara tillfällig? 3,5 Mkr i kom-
petenshöjning på drygt fyra 
månader känns också naivt. 
Hur ska de hinna med? Fast 
visst är det skönt att peng-
arna kommer till användning 
i skolan, säger kommunalråd 
Paula Örn (S) i en kommen-
tar.

Satsningar för 10 miljoner

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

SATSNINGAR
Implementering av ny skolplan 500 000 kr
Nya läromedel  1 000 000 kr
Ökad personaltäthet förskolan 3 000 000 kr
Kompetenshöjning i skolan 3 000 000 kr
Mentorskap, lärare hjäper lärare 500 000 kr
KEKS utredning mötesplatser 30 000 kr
Biblioteksutredning  100 000 kr
Mötesplats sommar  220 000 kr
Dansinriktning kulturskolan 100 000 kr
Mötesplats Ungdom  250 000 kr
Socialfond   1 000 000 kr
Totalt:    9 700 000 kr

Skolan den stora vinnaren!

På måndag är det sedvanligt 
nationaldagsfirande i Präst-
alund. När fanborgen for-

merats och flaggan hissats 
blir det tal av UEFA-delegat 
Gerhard Sager, tillika lärare 

på Ale gymnasium. Sager har 
varit i fotbollens tjänst inom 
en lång följd av år med upp-
drag såväl nationellt som in-
ternationellt.

Den musikaliska under-
hållningen kommer från 
Blåsorkestern Larmet, Stuf-
fa-Stig med Älvorna, kvartet-
ten Claes Änglar samt folk-
musikgruppen Alegato.

– Vi hoppas att vädret är 
med oss och att aleborna 
sluter upp i stor omfattning, 
säger Hugo Wallberg, ord-
förande i Föreningen Natio-
naldagens firande i Ale.

Traditionsenligt nationaldagsfirande i fagra Prästalund

Måndagen den 6 juni firas nationaldagen i Prästalund, 
Starrkärr.  Arkivbild: Allan Karlsson

STARRKÄRR. Som sig bör blir det nationaldagsfi-
rande i Prästalund.

Arrangemanget vid hembygdsgården tar sin 
början klockan ett då fantåget inleder sin vand-
ring från Starrkärrs kyrka.

Årets högtidstal hålls av Gerhard Sager från 
Skepplanda.
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– Och pengarna är mer än välkomna

Peter Kornesjö (M), Utbildningsnämndens ordförande i Ale med sektorchef Annika Sjöberg, 
som båda gladdes åt nya friska miljoner.


