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Just så vill jag beskriva 
min dag, på Hembygds-
gården i Starrkärr.

Att få fira sin Nationaldag i 
en sådan perfekt inramning 
med sol och värme, glada 
människor i alla åldrar och 
ett gemyt som tillhör forna 
tider.

Då tänker jag på allt som 
har förändrats i Vårt land de 
senaste decennierna, med så 
mycket våld och död. Ung-
domar som blir mobbade 
och ungdomar som begår 
brott för att de inte har 
någon fritidsgård och inte 
vet vad de skall göra för att 
fördriva tiden. 

När jag var knappt 14 
år började jag min första 
anställning, sedan fortsatte 
arbetslivet tills jag var 63 
år. Då fanns det inte några 
fritidsproblem. Inte fick man 
allt serverat utan det gällde 
att själv att ordna sin tillvaro.

Nu var det inte det jag 
ville ha sagt med de här 
raderna, utan att ha fått för-
månen att glädjas över dessa 
fantastiska ungdomar som vi 
fick njuta av att se och höra.

Vill framförallt tacka de 
underbara små Älvorna. 
Som från början av fram-
trädandet var blyga och lite 
tillbakadragna Älvor. Men 
som under sin ledare Stig 
”Stuffa” Karlssons engage-
mang allteftersom program-
met pågick blommade ut till 
riktiga stjärnor. 

De var alla tre både söta 
och framför allt väldigt 
duktiga. Måste i alla fall 
som min personliga favorit 
nämna den Älvan som sjöng 
Du måste finnas ur Kristina 
från Duvemåla. Det var en 
upplevelse som kändes i hela 
kroppen. 

De andra ungdomarna 
som gjorde denna dag till 
en dag att minnas var Claes 
Änglar och Folkmusikgrup-
pen Alegato. Ett smakprov 
på vilka tillgångar vi har i 
dessa unga musikanter.
Så jag uppmanar alla Er som 
inte hade förmånen att få 
avnjuta dessa ljuva stämmor 
och instrumentala förmågor 
på Hembygdsgården passa 
på när nästa tillfälle kommer.

Birgit Martinsson
F.d. Älvängenbo

Jag vill tacka 
livet som gett 
mig så mycket

Är en majoritet av Ale 
kommuns politiker 
förda bakom ljuset 

eller förs det en ljusskygg 
politik i Ale?

Visste ni att det skall 
byggas högre vindkraftverk 
än det som är utgångsläget i 
kommunens vindbruksplan?

Visste ni att om man 
bygger vindkraftverk som 
är högre än 150 m så slipper 
exploatörerna pröva bygget 
hos Ale kommuns bygg-
nadsnämnd? Då handlägger 

länsstyrelsen ärendet utan 
att Ale kommun får något att 
säga till om. Ale kommuns 
politiker har anvisat platser 
som de tycker är lämpliga 
för 150 m höga vindkraft-
verk. På dessa platser 
kommer vindkraftsbolagen 
att bygga skyhöga verk. Vad 
hjälper det då att det står i 
vindbruksplanen att fördju-
pade studier av utpekade 
områden skall göras i sam-
band med bygglovsansökan. 
Någon bygglovsansökan 

kommer inte på kommu-
nens bord. Fotografierna i 
vindbruksplanen är tagna på 
150 m höga vindkraftverk 
för att få oss att tro att det 
är den storleken det handlar 
om. Man kan fråga sig om 
storleken har betydelse. Ja, 
som alltid, vindkraftverken 
kommer att nå upp till den 
energirika vinden. Det kan 
ju tyckas vara bra. Ja, men då 
måste de också utrustas med 
högintensiv hindersbelys-
ning av flygsäkerhetsskäl. 

Det ljuset kan inte jämföras 
med ljuskäglan från en bil. 
Det kommer att spridas 
ett nytt ljus över den förut 
så mörka och kontrastrika 
stjärnhimlen.

Tystnaden berövas oss 
och natt görs till dag.

I ljuset av det ovan skrivna 
hoppas jag att ni använder 
upplysningen för att inte 
mörka era beslut i framtiden.

Bruno Nordenborg

Grundlurad eller bara förd bakom ljuset?

En trafikolycka inträffade på E45 i Nol 
på torsdagseftermiddagen. Två bilar blev 
påkörda bakifrån. Totalt var fem perso-
ner samt en hund inblandade i olyck-
an. Tre skadade kördes till sjukhus. Am-
bulans, räddningstjänst och polis befann 
sig på olycksplatsen. Under räddningsar-
betet fick norrgående trafik ledas om in 
på lokalvägen genom Nol.
Text: Jonas Andersson  Foto: Christer Grändevik

Trafikolycka i Nol 
– tre till sjukhus

”Hur tänker ni nu”, det 
är en fras som vi peda-
goger använder varje 

dag när något eller några 
barn har hamnat i en situ-
ation som inte är så bra. Vi 
pratar med barnen om vad 
som har hänt och hur man 
kan göra den bättre.

Nu ställer vi samma 
fråga till politikerna ”Hur 
tänker ni nu”. Vi tror att 
vi har de flesta pedagoger 
med oss i kommunen när 
vi säger att vi vill utföra ett 
bra jobb och att det är ett 
jobb som vi stortrivs med, 
under rätt förutsättningar. 
Men just nu känns det som 
om man håller på att dra 
undan mattan för oss. 

Vi alla kände en hopp-
fullhet i valet -10 när alla 
partier ville att barngrup-
perna skulle bli mindre 
och pedagogerna fler, men 
hur blir det nu istället! Vi 
på Hövägens förskola får 
ökade barngrupper plus 
att vi blir färre pedagoger. 
Det kommer att bli svårt 
att se föräldrarna i ögonen 
och med fullast ärlighet 
tala om vad just deras barn 
varit med om under dagen. 
Och förresten hur kommer 
vi kunna ge föräldrarna tid 
under hämtning för att just 
ge dem den informationen? 
På äldregruppen kommer 
man att vara själv med 21 
barn under den sista delen 
på dagen. Visst måste vi 
samarbeta med andra av-
delningar, men då blir vi ca 
40 barn på 2 pedagoger.

 Ni förstår vårt dilemma 
bara när det gäller schema-
läggning. Hur skall vi göra 
det bästa för våra barn? Det 
är klart att vi kan lägga ett 
schema som täcker dagen, 
men hur bra blir det ur 
ett pedagogiskt perspek-
tiv. Vi har faktiskt ett upp-
drag att uppfylla och det 
känns otroligt frustreran-
de när man inte kan ge-
nomföra det på det viset 
som vi är ålagda att göra. 
Vi har en ny reviderad lä-
roplan som skall imple-
menteras i vår verksamhet, 
där vi får ett tydligare och 
större/bredare uppdrag om 
vad vi skall ge barnen i för-
skolan. Våra funderingar 
är just hur vi skall ha möj-
lighet att genomföra detta. 
Det är inte frågan om att vi 
inte vill. Vi är så många pe-
dagoger som brinner för 
vårt uppdrag men kommer 
vi att orka med detta neder-
lag att det inte kommer att 
finnas tid att genomföra det 
som vi har planerat. Vi vill 
inte bara se till att allt flyter 
i huset, utan vi vill faktiskt 
jobba pedagogiskt också. Vi 
är oroliga att mycket av vår 
tid kommer att just vara lo-
gistik. Vem som skall vara 
var och så vidare. Det kan 
inte vara det som är me-
ningen.

Tyvärr så tror vi att den 
större arbetsbelastning som 
kommer att bli på oss pe-
dagoger i förlängningen 

kommer att leda till större 
sjukskrivningar.  Vem som 
helst kan räkna ut hur det 
då går med den pedagogis-
ka verksamheten då. Redan 
nu har vi starka restriktio-
ner vad det gäller vikarie-
tillsättning.

Att kunna skapa trygga 
barn med föräldrar som 
skall känna ett stort för-
troende för skolans värld 
under en lång tid framö-
ver har inte underlättats för 
oss, tvärt om. Barnen får en 
arbetsmiljö som inga vuxna 
i världen hade accepterat. 
Skall vi då bara acceptera 
den och tycka att det är ok 
att vi blir färre pedagoger 
per barn? 

Barnens säkerhet kan 
dessutom ifrågasättas. För 
vilken möjlighet har en 
ensam pedagog på 21 barn 
att kunna se allt. Något 
som är typiskt svenskt är 
våra pedagogiska matsitu-
ationer (enligt vår utbytes-
pedagog från Italien). Där 
vi eftersträvar en lugn stund 
tillsammans med barnen 
och där vi känner att vi kan 
se och bekräfta de barn som 
finns runt ”vårt” bord. Där 
vi kan samtala om vad som 
hänt under dagen och vad 
som kommer att hända här-
näst. Här finns större för-
utsättningar att locka de 
mer tystlåtna barnen att 
vara delaktiga i samtalet 
runt bordet. Men nu befa-
rar vi att våra matstunder 
kommer att bli mer likt det 
som är i Italien, där man ser 
matstunden som ett måste 
och inte som ett pedago-
giskt tillfälle.

Nu har vi bara nämnt 
saker som vi till en viss del 
kan ”klara” oss utan, men 
det finns uppdrag som vi 
inte kommer undan. Här 
borde vi naturligtvis nämna 
lite om de uppdrag vi fått i 
från Skolverket, den  revi-
derade läroplanen, som är 
till för barnens kunskaps-
utveckling. Från Försäk-
ringskassan har vi fått att 
vi skall intyga att barnen 
inte har varit närvaran-
de. Men vi har även upp-
drag som kommunen gett 
oss, MIO(matematiken, in-
dividen och omgivning-
en) TRAS(tidig registre-
ring av språkutveckling), 
portfolio (pedagogisk do-
kumentation) och sist men 
inte minst det nya HYFS 
(hygien i förskolan) som 
kommunen/arbetsgivaren 
har ålagt oss.

Vi måste vara rädda om 
den kompetens som vi har 
i huset, så att den inte flyr 
någon annanstans. Vi är bra 
pedagoger och vi är stolta 
över vårt yrkesval. Låt  oss 
fortsättningsvis även känna 
samma stolthet över att vi 
jobbar som pedagoger på 
Hövägens förskola i Ale 
kommun.

Alla pedagoger på
Hövägens förskola

Hur tänker ni nu?

LEDIGA TJÄNSTER

Du har en gedigen erfarenhet från friskvårdsbranschen samt erfarenhet
 från försäljning och service. Som platschef ansvar du för driften på

anläggningen som bland annat omfattar kundmottagande och personal
varför vi ställer stora krav på hög social kompetens. 

Vi tror att du är resultatinriktad, har lätt för att se möjligheter, driftig, 
är målfokuserad och strukturerad. Du har god kommunikativ förmåga

 så väl muntligt som skriftligt. Vi ser att du har massor av glädje, passion
och drivkraft i det du gör och en förmåga att inspirera människor. 

Din vilja att göra ditt bästa i alla lägen är stark.
Vi ser gärna att du har erfarenhet och utbildning

inom gruppträning och ev tidigare ledarroll.
 

Tjänsten är en deltidstjänst. 
Stor del av arbetstiden innebär kvällstid och till viss del helger.

 
Vi vill ha din ansökan senast 25/6 2011 mejlad till

alexandra.ahlstedt@sportlife.se.

Har du frågor om tjänsten så kontakta oss på ovanstående mejladress.
 

Sportlife – Glädje, passion, personlighet och proffsighet
www.sportlife.se

VI SÖKER PLATSCHEF
TILL VÅRA TRÄNINGSANLÄGGNINGAR I LILLA EDET


