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Öppettider under helgerna

1 juni  10-12
2 juni stängt
3 juni stängt
4 juni  stängt
5 juni stängt 
6 juni stängt
7 juni 10-17

www.alebyggen.se

Välkommen

BanaVäg i Väst

Informationsmöte, byggstart på 
deletappen Alvhem–Kärra
BanaVäg i Väst bjuder in till informationsmöte om 
pågående och kommande arbeten på den 12 kilo-
meter långa utbyggnaden av E45 mellan Alvhem 
och Kärra.

Fokus på utbyggnaden mellan  
Tingberg och Hönebäck  
Tisdag 7 juni klockan 19.00 på Lödöse Museum.

Fokus på utbyggnaden mellan  
Hönebäck och Glässnäs  
Onsdag 8 juni klockan 19.00 på Lödöse Museum.

För delen mellan Alvhem och Tingberg kommer 
informationsmöte att hållas när Trafikverket upp-
handlat entreprenör för sträckan. 

Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Senaste nytt hittar du på www.banavag.se

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt 

långsiktig planering av det samlade transportsystemet. 

www.trafikverket.se
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Folkpartiet libera-
lernas Landsmö-
te tog ställning för 

lärarlegitimation 1997. 
Det dröjde till 2005 innan 
Folkpartiet hade överty-
gat resten av Alliansen om 
fördelarna med att lärare 
måste vara behöriga för att 
få en fast anställning. Nu 
införs det!

Även Lärarnas riksför-
bund har drivit frågan om 
lärarlegitimation länge - 
ända sedan början av 1990-
talet enligt förbundets ord-
förande Metta Fjelkner. 
Hon har kallat beslutet för 
en historisk skolreform.
Frågan om vad som ska 
krävas för att bli behörig 
arbetar Utbildningsdepar-
tementet med. Från den 1 
juli ska lärare och förskollä-
rare kunna ansöka om legi-
timation hos Skolverket.

Flera stora föränd-
ringar på skolans område 
är under införande. Denna 
mandatperiod genomförs 
gymnasiereformen, lär-
lingsreformen, lärarutbild-
ningsreformen och natio-
nella prov. Utbildnings-
minister Jan Björklund 
(FP) är dock inte nöjd än. 
Skolan kommer att behöva 
många fler reformer för 
att komma på helt rätt 
bana igen, säger han.
 Ett par saker vi måste ta i 
mer grundligt med är skolor 
i utanförskapsområden som 
har låga resultat och låg 
status. Många elever och 
föräldrar flyr därifrån.

Så här ska skolan byggas 
om:
• Ny gymnasiereform. I 
höst startar den nya gym-
nasieskolan. För elever på 
yrkesprogram är det inte 
längre obligatoriskt att 
läsa till högskolebehörig-
het. Yrkesämnen får mer 
tid. Högre antagnings-
krav till gymnasiet samt 

införs en yrkesexamen och 
en högskoleförberedande 
examen. Samtidigt införs 
nya ämnesplaner.
• Nationella prov i SO och 
NO införs i årskurs 6 och 9.
• I höst återinförs gymna-
sieingenjörsutbildningen 
på försök genom att ett 
fjärde år läggs till.
• En utredning ser över 
gymnasiesärskolan.
• I höst blir lärlingsutbild-
ning en permanent del av 
gymnasieskolan.
• Läsa-, skriva-, räknasats-
ningen förlängs till 2012 
och omfattar då 650 miljo-
ner.
• Fem introduktionspro-
gram ersätter de individu-
ella programmen.
• Lärarlyftet. Regeringen 
investerar drygt fyra mil-
jarder i lärarfortbildning 
2007-2014. Lärarna behål-
ler minst 80% av sin lön 
under utbildningen.
• Satsning på det pedago-
giska ledarskapet. En fort-
bildning för rektorer i styr-
nings- och ledarskapsfrå-
gor ska genomföras under 
2011.
• Betyg från årskurs 6 införs 
från och med hösten 2012.
• Fler steg i betygsskalan.
• Nya kurs- och läroplaner.
• Försök med spetsutbild-
ningar till 2014.
• Utökad undervisningstid i 
matematik.
• Satsning på matematik, 
naturvetenskap och teknik 
förlängs till 2012 (400 mil-
joner.)
• Satsning på jämställdhet.
• Åtgärder för att motverka 
mobbing.

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Det ska bli en rondell 
där Carlmarks villa 
låg. Trafiken från 

motorvägsmotet in till sam-
hället ska passera genom 
den rondellen. Hur vill du 
att den ska se ut? Våra folk-
valda kan tänka sig att göra 
något fint av den. I verk-
samhetsplanen för 2011 
säger kommunfullmäkti-
ge att

Nya E45 ska vara ett 
skyltfönster för kommunen 
och dess närmiljö ska hållas 

ren och snygg. Det offent-
liga rummet vid infarterna, 
i och kring våra orter, skall 
via åtgärder förskönas och 
hållas i ordning för att 
ytterligare inbjuda till Ale.

Bibliotekets vänner vill 
medverka till att rondellen 
utformas på ett spännande 
sätt. Hur vill du ha den? 
Vad skall den heta? Skriv 
till Alekuriren och berätta!

Bibliotekets vänner i norra Ale

Så ska skolan byggas om!

Entrén till Älvängen – som du vill ha den!
Aroseniusrondellen. Ivar 
Arosenius gjorde den här 
bilden för mer än hundra år 
sedan. Den heter Det tju-
gonde århundradet. Det här 
skulle kunna vara Ivars för-
slag till utsmyckning av 
den nya rondellen. Med en 
blandning av satir och ironi 
över det moderna sam-
hället låter han stressa-
de människor springa som 
i ett ekorrhjul. Det elek-
triska ljuset och reklamen 
har gjort entré i gatumil-
jön. Vad är det han målar? 
En hatt! Visst kan väl Ivars 
bild ge oss impulser till hur 
vi ska smycka rondellen. 

Med jobbet i den ena 
handen och betyget i den 
andra firade lärlingarna på 
Lärlingsgymnasiet i Ale  sin 
studentexamen.

I lövade och smyckade lä-
rosalar med trerättersmeny, 
tal, sång och musik avtacka-
des och lyckönskades anställ-
ningsbara yrkesungdomar  
inom husbyggnad, måleri, 
anläggning, personbil, tung 
transport och industri.

– Lärlingarna har under 
sina tre år  gått den smartaste 
vägen till jobb. De har blivit 
skolade  av näringslivet, vilket 
gett dem en oerhört aktuell 
kompetens och råg i ryggen.

– Lärlingsgymnasiet har  
redan ett brett utbildnings-
utbud, men har ansökt om 
att redan till årsskiftet  starta 
plåtslageri, rörmokeri och 
fastighetsskötsel. Utbild-
ningsformen har kommit till 
Ale för att stanna, säger Ma-
rianne Jakobsson grundare 
av Lärlingsgymnasiet.

En helt fantastisk upp-
slutning av familj, släkt och 
vänner fanns på plats vid stu-
dentutsläppet.

Fotograf: Staffan Morvist 

Första lärlingsstudenterna!

Den första årskullen lärlingsstudenter lämnade efter tre år Lärlingsgymnasiet i Ale.

Det var många som ville gratulera studenterna när de kom 
ut på Hålstensvägen i Älvängen.


