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Är det rätt att man 
offrar elevers utbild-
ning för att man inte 

har rätt resurser eller kom-
petenser? Som förälder har 
jag stor erfarenhet av Aro-
seniusskolan under cirka sex 
års tid då jag haft barn på 
skolan, både normalbegåva-
de barn och barn med funk-
tionshinder.

Jag skulle här vilja berätta 
min historia om hur man 
kan bli behandlad av lärare 
och skolledning på den 
skolan.

Eftersom eleven inte fick 
sin diagnos förrän i årskurs 
8 trots påstötningar från oss 
föräldrar var det ingen som 
tog problematiken på allvar 
under mellanstadiet. Därav 
led eleven av kunskapsbrist 
när högstadiet började.

Till en början arbetade 
det personer på skolan som 
hade erfarenhet och  kompe-
tens av arbete med barn med 
inlärningssvårigheter. Även 
dessa personer fick strida 
mot sina kollegor och chefer 
för att få de att förstå inne-
börden av problematiken för 
dessa barn.

I motvind har eleven och 
vi föräldrar kämpat, ifråga-
satt och i vissa fall själva fått 
lägga upp arbetsmetoder för 
att få det att fungera. Man 
ska då vara medveten om 
att, jag citerar ett mail från 
skolverket:

Skolverket har i tillsynsbe-
slut funnit att resursbrist inte 
är ett godtagbart argument i 
sammanhanget.  Skolstyrelsen 
påpekar också att elever i behov 
av särskilt stöd ska vara en 

prioriterad grupp. 
Under de här tre åren 

som eleven gått på Aroseni-
usskolan har det funnits tre 
rektorer. Lärare med erfa-
renhet har slutat på skolan 
av olika anledningar. Lärare, 
pedagoger och rektorer har 
varit oense om vem som 
ska vara elevens ansvariga 
betygssättande lärare vilket 
medfört att elevens arbete 
i olika ämnen har blivit 
lidande trots att vi som 
föräldrar har stött på och 
återigen tjatat om varför i 
fridens namn inte undervis-
ningen har kommit igång på 
terminen.

Sex veckor in på terminen 
har till exempel inte matten 
kommit igång ordentligt 
eftersom varje ny lärare 
måste kartlägga var och 

hur långt eleven kommit i 
ämnet. Vi har påpekat för 
skolledningen att de måste 
gå ut och berätta för eventu-
ellt kommande elever med 
inlärningssvårigheter att:

Denna skola kan inte ta 
hand om barn med funk-
tionshinder som till exempel 
ADHD. Vi har inte rätt 
kompetens för detta. 

Det är rektorn på skolan 
som är skyldig att se till att 
eleven får särskilt stöd. Det 
är också rektor som slutligen 
beslutar om vilket stöd som 
ska ges, detta utifrån elevens 
behov.  Det är således inte 
reglerat hur stödet ska se 
ut. Skolan måste se till så 
att eleven ges möjlighet att 
få en likvärdig chans som 
andra elever har. Så har det 
inte gått till i detta fall. Vi 

har hela tiden fått höra att, 
jag citerar skolans dåvarande 
rektor från ett mail: 

“Jag är medveten om att 
vi behöver arbeta mycket med 
att göra undervisningen på 
vår skola mer anpassad till alla 
elever. Vi arbetar mycket med 
denna fråga i personalgrup-
perna, genom samtal, fortbild-
ning, handledning m.m. Men 
som du säkert förstår så tar det 
lång tid att vända ett förhåll-
ningssätt och arbetssätt som 
har använts under lång tid till 
att göra och tänka på ett annat 
sätt. Jag kan bara beklaga 
att det inte fungerar till fullo 
idag.”

Men tyvärr så tycker 
vi inte att det är okej att 
en enda elev offras för att 
skolan inte har ett arbets-
sätt som fungerar. Det finns 

bara en enda som förlorar 
på detta och det är eleven. 
Detta är fullständigt oaccep-
tabelt och skulle vara straff-
bart. Det går an för ansva-
riga att gömma sig bakom; 
Vi arbetar för fullt för att få 
en förbättring på vår skola 
men tyvärr efter tre år har vi 
inte kommit någonstans.

Av hänsyn till mina barn 
förblir jag anonym i denna 
insändare och detta är det 
första och sista jag delar med 
mig av i Alekuriren. Det 
kommer alltså inte att bli 
någon duell eller pajkastning 
från min sida i tidningen 
även om skolledningen för-
söker sig på någon form av 
förklaring. 

En mamma
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Stödfamiljer sökes
Ali, 5 år, är en glad och livlig 
pojke som behöver bemötas 
med värme, tålamod och 
engagemang. Sandra, 10 år, 
är en sprallig tjej som 
behöver bekräftelse från 
stabila vuxna som är positiva 
och kan sätta gränser.

Ali, Sandra och flera andra barn 

behöver få vara hos en trygg 

och stabil familj en till två 

helger i månaden.

Har ni lust och möjlighet att 

hjälpa till? Ni får ekonomisk 

ersättning, handledning och 

utbildning. 

Ring eller skriv till oss
Tel 031-365 23 15 eller 

031-365 35 50

familjehem.nordost@angered.

goteborg.se

Som rektor beklagar jag 
insändarens upplevel-
se av Aroseniussko-

lan. Vi tar insändarens ord 
på stort allvar och fortsät-
ter arbeta för att alla elever 
ska uppleva att de går på en 
bra skola. Jag är tacksam 
för en dialog med er som 
har tankar om hur vi skulle 
kunna få vår skola att bli 
ännu bättre.

De senaste åren har Aro-
seniusskolan haft en mycket 

positiv utveckling. Trivseln 
på skolan har ökat. Vi har en 
tydlig struktur och organisa-
tion. Vi har duktiga pedago-
ger som undervisar eleverna 
och vi har ett elevhälsoteam 
som tar stort ansvar för elev-
ernas hälsa och utveckling.

På Aroseniusskolan gör 
vi omfattande satsningar 
på elever i behov av särskilt 
stöd eftersom vi känner 
ett stort ansvar för att våra 
elever skall få en bra utbild-

ning. Våra pedagoger stöd-
jer eleverna när de är i behov 
av särskilt stöd, kompensato-
riska hjälpmedel används om 
elever behöver det och elev-
erna får studiestöd i form av 
hjälp med struktur, läxläs-
ning och studieteknik. Vi 
hjälper även de elever som 
vill ha extra tid i skolan med 
lärare i form av studiestöd 
och eftermiddagsskola fem 
timmar varje veckan. Arose-
niusskolan arbetar intensivt 

med att öka elevnärvaron på 
skolan och har på kort tid 
nått mycket goda resultat.

Carina Olsson
Rektor på Aroseniusskolan

Aroseniusskolans rektor bemöter kritiken:

"Vi har en tydlig struktur och organisation"
I förra numret av Alekuriren berättade vi om Anders 
Lundins arbete med att göra en film om Surte Glasbruk. 
Det smög sig tyvärr in ett fel i faktarutan. Glastillverk-
ningen startade 1863, alltså inte 1963. Vi ber om ursäkt 
för detta.

Rättelse

I förra veckan gick det 
socialdemokratis-
ka kommunalrådet i 

Malmö, Ilmar Reepalu 
ut med förslaget att kunna 
utvisa nyblivna svenska 
medborgare om de begår 
brott. Huruvida detta är 
för att flörta med Sveri-
gedemokraterna eller om 
deras åsikter på vissa plan 
stämmer överens vet vi 
inte men de ser ut att vara 
inne på samma spår. 

Enligt medierna ställde 
sig Morgan Johansson 
(S), som är ordförande 
i Justitieutskottet, först 
bakom förslaget, medan 
Håkan Juholt, åtmins-

tone utåt sett tog kraftigt 
avstånd. Det är tydligt att 
Socialdemokraterna är 
splittrade inom partiet och 
partiledaren uppenbarligen 
inte tillåts föra den politik 
han verkar stå för. 

Jag ser väldigt allvarligt 
på detta och min fråga är 
nu till de socialdemokra-
tiska ledamöterna, var står 
ni egentligen? Christina 
Oskarsson, Jörgen Hell-
man och Peter Johnsson 
vad tycker ni som lokala 
socialdemokratiska riks-
dagsledamöter? 

Mikael Cederbratt (M)
Riksdagsledamot, Norra Älvsborg

Öppet brev till Social-
demokrater i Norra Älvsborg
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Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook
facebook.com/alekuriren

Har alla börjat prata 
otydligt?

Hörselskadades Riksförbund
08-457 55 00, www.hrf.se


