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ALE. Föräldrar som har 
barn hos dagmamma 
får inte längre någon 
gratis barnomsorg. 

Enligt den nya skol-
lagen faller inte famil-
jedaghem under den all-
männa förskolan. 

Därför är det upp till 
kommunen att besluta 
om man ska införa en 
subvention. 

I Ale har man valt att 
inte göra det, men nu 
ses frågan över igen.

Alla barn mellan 3 och 5 år 
ska bli erbjudna 525 tim-
mars fri barnomsorg per år, 
vilket tidigare även innefattat 
familjedaghem. Enligt den 
nya skollagen som trädde i 

kraft den 1 juli skiljer man 
nu på förskola, som hör till 
utbildning, och annan peda-
gogisk verksamhet, så som 
dagmamma. 

Anna Hansson från 
Starrkärr, som har sin son 
Oskar hos dagmamma, är 
upprörd över beslutet.

– Det jag framför allt 
vänder mig emot är att infor-
mationen kom så pass sent. 
Det känns väldigt hastigt 
och lustigt. Den summan 
som jag nu blir tvungen att 
betala extra om året kanske 
inte verkar så stor för någon 
som har mycket pengar. Men 
för mig som är ensamstå-
ende och vikariererar inom 
måltidsservice innebär varje 
utgift mycket mer. 

Informationsbrev
Ett informationsbrev skicka-
des ut till alla berörda föräld-
rar innan midsommar och 
blanketten, där man fick välja 
hur man i fortsättningen ville 
ha sin barnomsorg, skulle 
vara inskickad senast den 29 
juli. 

– Ändringarna i skollagen 
har man vetat om länge, men 
beslutet om att inte införa 
en subvention togs i Utbild-
ningsnämnden först i juni. 
Vi har därför inte kunnat gå 
ut med någon information 

tidigare, säger Lena-Maria 
Vinberg, verksamhetschef 
för förskolan i Ale kommun. 

Bemöter kritiken
Beloppet som varje enskild 
förälder får betala extra om 
året baseras dels på maxtaxa 
men också på inkomst. Har 
man låg inkomst blir alltså 
summan mindre.

I dagsläget är det 37 barn 
i Ale som berörs av beslutet 
och utbildningsnämnden har 
tagit till sig av kritiken från 
föräldrarna.

– Vi har tagit upp frågan 
igen för att prata om den. 
Under vårt senaste samman-
träde den 24 augusti bad vi 
förvaltningen att titta när-
mare på det och återkomma 
på nästa möte. Man ska bland 
annat ta reda på vilka konse-
kvenser förändringen har 
fått. Jag kommer att kunna 
säga mer om en månad, säger 
Utbildningsnämndens ord-
förande Peter Kornesjö (M). 

Anna Hansson hoppas nu 
på att nämnden ändrar sig 
och inför en subvention. 

– Om kommunen inte 
anser att det rör sig om så 
mycket pengar, så varför inte 
ge dem till oss som verkligen 
behöver det?

Avgiftsfri barnomsorg – 
inte längre för alla
– Nu ser Utbildningsnämnden i Ale över sitt beslut
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Johanna Roos
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Besviken. Anna Hansson är missnöjd med beslutet som gör att hon inte längre får subven-
tionerad barnomsorg för sin son Oskar som går hos dagmamma.

Tomter, Markområden, 
Rivningsobjekt sökes
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Kungörelse
Ansökan om bygglov har inkommit till byggnadsnämnden 

Ale kommun angående nytt bostadsområde vid Keillers 

damm på fastighet Surte 43:1. Sökande är Green Village 

AB. Området ska innehålla en blandning av fyravånings 

hyreshus, radhus samt villor. Gällande detaljplan är plan 

193. Ansökan innehåller följande avvikelser från planbe-

stämmelserna:

• Två av fyravåningshusen har en bruttoarea som  

överskrider byggrätten med 10 respektive 16 procent.

• Radhus får byggas i två våningar men har i förslaget 

en mindre inredd vind i form av trapphus/passage till 

balkong med en boarea på cirka 15 m².

• Villor har i några fall placerats 1 m från tomtgräns 

istället för tillåtna 4 m, detta för att skapa större  

sammanhängande gårdsyta. Brandkrav kommer att 

ställas på dessa byggnader.

Handlingarna finns tillgängliga på Sektor samhällsbyggnad, 

kommunhuset Alafors. En utställning pågår även i Östra 

Nordstan Göteborg mellan 22 augusti och 4 september. 

De som anser sig berörda bereds tillfälle att lämna in syn-

punkter till Ale kommun. Synpunkter ska vara inlämnade 

skriftligt senast 2011-09-16 till:

Sektor samhällsbyggnad, Plan- och Bygg, ledetvägen 6,  

449 80 Alafors.

...Andrea Stéen, 17 år från Älvängen, som 
vann Explorius uppsatstävling och får läsa 
ett år på High School i USA. Alekuriren hann 
ställa några frågor innan planet lyfte i fre-
dags.

– Såhär precis innan börjar 
det kännas lite nervöst och 
känslosamt att säga hejdå 
till familj och vänner. Men 
det här har varit min dröm 
i flera år och att jag faktiskt 
kommer att få leva den inom 
några dagar gör mig oerhört 
glad. Det bevisar att, även 
om man tror att ens störs-
ta dröm inte kan gå i upp-
fyllelse, så kan den faktiskt 
finnas inom räckhåll allde-
les runt hörnet.

Berätta mer om tävling-
en som du vann?

– Explorius, som arrang-
erar utbytesprogram och 
språkresor anordnar varje 
år en slags uppsatstävling. I 
uppsatsen skulle man svara 
på varför man vill bli ut-
bytesstudent och vad man 
i så fall skulle förvänta sig 
av resan. Jag kommer att 
bo i Portland, Origon, som 

ligger i nordvästra USA, hos 
en amerikansk familj.

Vad kommer du att 
göra i USA?

– Jag kommer att gå på 
High School som en vanlig 
amerikansk tonåring, vilket 
även innebär att gå på prom 
(bal), ta graduation (examen) 
och så vidare. Det är obliga-
toriskt att läsa English och 
US History/American Go-
vernment, men sedan kan 
jag välja vilka kurser jag vill. 
Det finns allt från vanliga 
skolämnen som biologi och 
samhällskunskap till kon-
sten att göra smycken eller 
skriva i kalligrafi till dans 
och kör. Jag ska välja ämnen 
när jag kommer dit.

Hur ska du fortsätta 
med dina studier när du 
kommer hem?

– Jag går på Mikael Elias 
Teoretiska gymnasium i 

Göteborg. När jag kommer 
hem måste jag börja tvåan 
eftersom jag officiellt har 
tagit ett sabbatsår. Jag kan 
inte tillgodoräkna mig året 
i USA och måste därför ”gå 
om” andra året här hemma.

Vad ser du mest fram 
emot med resan?

– Att få gå på High School 
och leva som en amerikansk 
tonåring. Jag har alltid varit 
nyfiken på hur omvärlden ser 
ut genom mina egna ögon, 
och att få åka till USA har 
alltid varit ett mål för mig. 
Självklart är jag nyfiken på 
om det verkligen är så som 
det visas i filmer med den ty-
piska ”high school spirit”.

Hur känns det 
inför USA-resan?

Hallå där...

TREVLIG RESA!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Senaste nytt
facebook.com/alekuriren


