
NÖDINGE. Syskonförtur 
är den stora nyheten i 
Utbildningsnämndens 
plan för 2012.

En fortsatt fördjup-
ning av samarbetet 
mellan grundskolan och 
Ale gymnasium har 
också prioritet, liksom 
kvalitetsarbetet när det 
gäller måluppfyllelse.

Det viktigaste av allt 
– nämnden är helt över-
ens om vad som måste 
göras.

Skolan i Ale har fått utstå 
mycket kritik efter en mängd 
olika jämförelserapporter. 
Nu råder något så ovanligt 
som politisk enighet kring 
krafttagen. När Utbildnings-

nämnden antog planen för 
2012 var alla parter överens.

– Men inte helt utan dis-
kusssion. Det har varit en 
bra process och jag är mycket 
nöjd med resultatet. Vi har 
filat på formuleringarna och 
det känns bra att alla ställer 
sig bakom planen och det är 
min bestämda uppfattning att 
alla verkligen har fått chan-
sen att påverka, säger Elena 
Fridfelt (C), nytillträdd 
ordförande för Utbildnings-
nämnden.

Ambitionen att vara över-
ens om tagen har varit vik-
tigt för framtiden. Inte minst 
gäller det satsningen på nya 
skolor och förskolor, menar 
vice ordförande i nämnen, 
Dennis Ljunggren (S).

– Vi kan inte riskera att 
behöva byta inriktning och 
strategi för våra skolor varje 
gång det är val, därför är det 
bra med en samsyn i alla stora 
frågor och det har vi. Nästa 
utmaning blir att komma 
överens om hur stor den nya 
skolan i Nödinge ska vara och 
för vem?

Nämndplanen innehåller 
också fler tydliga och mätba-
ra mål.

– Det måste bli lätta-

re att följa upp och se kva-
litén i verksamheten. Själv-
klart hade vi önskat kunna 
göra mer, men årets budget 
ger oss inte verktyg till det. 
Däremot är vi tacksamma 
över att slippa nedskärning-
ar. Pengarna räcker till bibe-
hållen verksamhet och den är 
bra, betonar Elena Fridfelt.

Nervdaller har också Ale 
gymnasium skapat hos be-
slutsfattarna i Utbildnings-
nämnden under året. Läget 
har stabiliserats och numer 
hörs sällan ropen om att 
stänga skolan. Istället har 
pendeln vänt och den poli-
tiska optimismen är påtaglig.

– Vi har bästa tänkba-
ra rektor och förvaltnings-
chef. Lola Odén och Hans 
Enckell har bra koll på verk-
samheten och det allt tätare 
förhållandet till de äldre elev-
erna i grundskolan gör att vi 
stärker Ale gymnasiums posi-
tion. Vi märkte redan i år en 
fördubbling av antalet besök 
under vårt öppna hus, säger 
Dennis Ljunggren hoppfullt.

Lärartätheten kommer att 
öka i förskolan, men inte i den 
utsträckning som politikerna 
har önskat. Det pedagogiska 
materialet ska inventeras och 

i den mån det går ska en sär-
skild satsning göras.

– Dessutom gör vi nu en 
behovsanalys av möjligheten 
att utvidga förskoleverksam-
heten på kvälls- och nattetid, 
informerar Elena Fridfelt.

De visionära dragen saknas 
i årets nämndplan, men det 
finns antydningar som vittnar 
om en spännande framtid och 
det råder ingen tvekan om att 
viljan att skapa en unik skol-
verksamhet. Vad den skulle 

kunna innehålla verkar de 
också vara tämligen överens 
om. Det handlar om att ta 
vara på de erfarenheter som 
Ale kommun fått genom det 
internationella utbildnings-
projektet Unga entreprenö-
rer i nya Europa (YEE). Den 
pedagogiken utgår från att 
stärka den enskilde indivi-
dens självkänsla och förmå-
ga att tänka annorlunda och 
kreativt.

– Vi tänker titta närma-

re på det här under året och 
diskutera hur vi kan sprida 
denna läran till fler pedago-
ger samt till fler stadier än Ale 
gymnasium. Vi tror att tan-
kesättet kan fungera lika bra 
bland yngre elever, hävdar 
Elena Fridfelt och Dennis 
Ljungggren.
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Enad front för en bättre skola
– Utbildningsnämnden helt överens om planeen för 2012n för 2012

Elena Fridfelt (C) och Dennis Ljungggren (S), ordförande respektive vice ordförande för kom-
munens största organisation Utbildningsnämnden är lyckligtvis överens om tagen för för-
skola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

MÅL 2012
Behörigheten till gymnasiet ska 
uppgå till 89%, på lång sikt 95%. 
2011 var resultatet 87%.
Resultatet på de nationella proven 
i årskurs 3 respektive 6 ska vara 
91%.
Samtliga elever ska delta i de 
nationella proven.
Genomsnittliga poängen i gymna-
siet ska vara 14,0.
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NÖDINGE. – En historisk 
dag. 

Så uttryckte sig 
Thomas Berggren från 
Vakna när det i fredags 
blivit dags för taklags-
fest för den nya skej-
trampen i Nödinge. 
Drygt 100 barn och ungdo-
mar fanns på plats i skejtparken 
bortanför Kyrkbyskolan för att 
fira det efterlängtade tillskot-
tet: En ramp gjuten i betong. 

Många ville upp och teståka 
efter invigningstalet och där-
efter bjöds det på skumtomtar 
och julmust.

– Detta är den officiella tak-
lagsfesten och sedan blir den 
stora invigningen till våren och 
då ska det även ha tillkommit 
boxar att åka på, förklarade 
ungdomslotsen Sven Nielsen.  

Turerna kring skejtparken 

har pågått under flera år, då de 
gamla träramperna vid upp-
repade tillfällen blivit förstör-
da. Den ramp som nu pryder 
området väntas stå pall för det 
mesta.

Ungdomsrådet har drivit 
frågan hårt och har själva bi-
dragit till finansieringen till-
sammans med Folkhälsan, 

Kommunstyrelsen, fastighets-
kontoret och Ale fritid och 
tekniska. Den sammanlagda 
kostnaden uppgår till 179 500 
kronor. 

– Det är många i Ale som 
skejtar och det är bra att satsa 
på unga människor, säger 
Thomas Berggren.

JOHANNA ROOS

Skejtrampen äntligen på platsgen på plats

Många ville vara med och teståka den nya betongrampen.

NÖDINGE. Anders Bältsjö 
från Vakna tog i fredags emot 
en check på 60 000 kronor 
från Ungdomsrådets Valmi-
re Huskaj. Summan ska an-
vändas till att utveckla Festiv-
alborg.

– Tanken är inte att pengar-
na ska in i den ordinarie bud-
geten utan göra det möjligt 
att lägga extra kraft på att ex-
empelvis få hit stora artister. 
I det arbetet kommer ung-
domsrådet att få en mer be-
tydande roll, säger Thomas 
Berggren från Vakna.

Han förklarar också att 
man var rädd för att pengar-
na skulle frysa inne om man 
inte använde dem. 

– Det är viktigt att de an-
vänds på ett bra sätt så att det 

gynnar många ungdomar.
JOHANNA ROOS

– Vakna tog emot check av Ungdomsrådet

60 000 till Festivalborg

Givande samarbete. Anders Bältsjö från Vakna mottog en 
check på 60 000 kronor av Ungdomsrådets Valmire Huskaj.


