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Det var på initiativ av rektor 
Carina Olsson, som mötet 

med kommunledningen kom 
till stånd.

– Jag träffade Mikael på 
kommunens chefsdagar och 
direkt efter mötet mailade jag 
honom med en önskan att han 
skulle komma hit för att se hur 
vi har det, berättar Carina.

Mikael Berglund tackade 
för inbjudan och passade även 
på att ta med sig partikollegan 
och tillika kommunstyrelsere-
presentanten Dan Björk samt 
oppositionsrådet Paula Örn.

– Det här är bara ett i raden 
av skolbesök som vi kommer 
att göra. Ska vi få till stånd för-
ändringar så måste vi ut i verk-
ligheten och ta del av verksam-
heten. Det är så lätt att sitta på 
ett kontor och fatta beslut ut-
ifrån vad vi tror eller hoppas 
är den bästa lösningen. Vi ska 
fatta beslut som är förankrade, 
säger Mikael Berglund.

– Jag tror att vi kommer 
möta olika bilder när vi är runt 
på kommunens skolor. Beho-
ven kommer inte att vara iden-
tiska. Förhoppningsvis kan vi 
skapa en verktygslåda med 
olika saker som vi behöver 
satsa på, fortsätter Berglund.

Besöket inleddes på rek-
torsexpeditionen där Carina 
Olsson målade upp sin bild av 
Aroseniusskolan idag jämfört 
med för tio år sedan.

– Tidigare var Arosenius-
skolan något av Ales flagg-
skepp, skolan hade gott rykte 
och trivseln var hög. Vid mil-
lenniumskiftet hände något, 
rektorerna började avlösa var-
andra och resultaten blev suc-
cessivt sämre. Skadegörelsen 
ökade också i omfattning.

Carina Olsson tillträdde 
sin rektorstjänst för ett och 
ett halvt år sedan. Tillsam-
mans med sin högra hand, ut-
vecklingsledare Håkan Koll-

berg Winsnes, har de arbetat 
med att återskapa strukturen 
på skolan och få ordning och 
reda i verksamheten.

– Vi har hela tiden haft för-
valtningen i ryggen. Första 
halvåret upplevde säkert per-
sonalen som ganska jobbig, 
det var många förändring-
ar men det var också nödvän-
diga åtgärder som vidtogs. 
Bland annat gjorde vi om sche-
mat, såg till att elevperspekti-
vet kom i fokus och onödiga 
håltimmar försvann, förklarar 
Carina.

Resultatet har inte låtit 
vänta på sig. Trivseln och 
tryggheten hos eleverna har 
förbättrats och kunskapsmå-
len har uppnåtts i allt större 
utsträckning.

– Skolket har minskat. Ser 
vi på resultaten så hade vi julen 
2009, 42 elever som inte var 
godkända. Inför sommarsko-
lan i fjol hade vi 22 som inte 
klarat sig och efter sommar-
skolan hade vi tio elever som 
inte klarat godkänt. Vi är utan 
tvekan på rätt väg. Aroseni-
usskolan är mer normal nu, 

återstår att göra den till ett 
flaggskepp igen, säger Carina 
Olsson.

Att det skett förbättring-
ar i verksamheten understryks 
av elevrådets ordförande, Na-
thalie Mårtensson, som går i 
årskurs 8.

– Det är bättre stämning nu 
än när jag började sjuan. Alla 
strävar mot samma mål, att 
motverka mobbing och minska 
skadegörelsen. Vårt skolca-
fé har fått en rejäl ansiktslyft-
ning och nu är vårt nästa pro-
jekt att få till ytterligare en triv-
sam mötesplats.

Tomas Klobucar är SO-lä-
rare och har arbetat elva år i 
Aroseniusskolan. Han är även 
fackligt engagerad.

– Pengarna är desamma nu 
som tidigare. Skillnaden är att 
dagens skolledning har mer 
struktur. Samtidigt ska man 
komma ihåg att scheman har 
förändrats och det har lett till 
en del missnöje bland persona-
len. Vi lärare klarar inte av hur 
mycket som helst.

Carina Olsson och Tomas 
Klobucar är dock rörande 

överrens om vilka åtgärder 
som behöver prioriteras inom 
framtidens skola.

– Vi önskar fler specialpeda-
goger som kan samverka med 
lärarna, säger Tomas.

– Jag håller med. Dagens 
specialpedagoger har helt 
rätt utbildning, de kan arbeta 
som speciallärare och samti-
digt handleda lärarna. Jag vill 
också framhäva Ale Fritid och 
den insats som deras personal 
gör såväl dag- som kvällstid, 
säger Carina Olsson.

Efter en rundvandring i  
skolan var det dags för politi-
kertrion att summera sina in-
tryck och ta farväl.

– Helt klart ett spännande 
möte. Visst känner man igen 
sig och det framkom inga di-
rekta överraskningar. Det var 
roligt att få ta del av den po-
sitiva anda som präglar Arose-
niusskolan. Det tar vi med oss, 
avslutar Paula Örn.

Politiskt nedslag i skolans vardag
– Kommunalråden besökte Aroseniusskolan

I AROSENIUSSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Skolan i fokus. I onsdags morse fick skolledningen på Aroseniusskolan, Carina Olsson och 
Håkan Kollberg Winsnes, besök av kommunalråden Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M) 
samt kommunstyrelseledamoten Dan Björk (M).
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ÄLVÄNGEN. Hur ska den kommunala skolan bli 
bättre?

Ett första steg för att nå bättre resultat är att 
ta reda på vad som saknas och vad som kan göras 
bättre.

I onsdags förmiddag besökte de båda kommu-
nalråden, Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S), 
Aroseniusskolan för att få sig en inblick i den 
vardag som möter elever, pedagoger och lednings-
personal.

NOL. Socialdemokra-
terna i Ale får en ny 
ombudsman.

Hasse Andersson, 
heltidspolitiker sedan 
1975, går i pension.

Han efterträds av 
Stefan Hagman, som 
kommer att kombinera 
arbetet på expeditionen 
med sin lärartjänst på 
Komvux.

Hasse Andersson, 66, har ett 
mångårigt förflutet inom po-
litiken och bara för att anställ-
ningen på Ale Arbetarekom-
mun upphör innebär det inte 
slutet på engagemanget i par-
tiet.

– Nej, absolut inte. Jag är 
kvar i kommunstyrelsen, jag 
har förmånen att få sitta med i 
personalutskottet och har även 
kvar en del regionala uppdrag. 
Bland annat kommer jag ingå 
i den nya styrelsen för Ange-
reds närsjukhus och i Strete-
redshemmets stiftelse, säger 
Hasse Andersson.

Vad innebär arbetet som 
ombudsman?

– Det handlar om att driva 
partiet, lyfta fram organisatio-
nen och skapa förutsättningar 
för densamma. Socialdemo-
kraterna i Ale har en omfat-
tande verksamhet, mer än vad 
övriga partier har tillsammans 
skulle jag vilja påstå. Vi är det 
största partiet, sett till antalet 
röster, och vi har många för-
troendevalda. Det är således 
många möten och träffar som 
ska fungera. Där har ombuds-
mannen en viktig roll, säger 
Hasse.

Många minnen
Expeditionen är förlagd till 
Nols Folkets Hus och här har 
Hasse Andersson haft sin bas i 
över 30 år. Han har varvat ar-
betet som ombudsman med 
tjänstgöring som arbetande 
ordförande i partiet. Minnena 
är många och det finns särskilt 
några händelser som Hasse 
väljer att lyfta fram.

– Jag kommer ihåg när vi 
hade besök av Olof Palme i 

samband med folkomröstning-
en om kärnkraft. Han talade i 
Bohus Centrum, gjorde ett 
besök på Tudor och på kvällen 
arrangerade vi ett öppet möte i 
Medborgarhuset, som var fyllt 
till bredden. All Sveriges mass-
media fanns med.

Besök av Vreeswijk
– En annan minnesvärd hän-
delse var när Cornelis Vrees-
wijk och Birgitta Dahl gjorde 
ett gemensamt besök i början 
av 80-talet. Bland annat besök-
te de Björklidens äldreboende i 
Alafors, berättar Hasse.

Vem är den politiker som 
gjort störst intryck på dig 
genom åren?

– Utan tvekan Olof Palme. 
Jag träffade honom första 
gången 1959 på en SSU-kurs 
då han var studieledare i för-
bundet.

Hur känns det att lämna 
arbetet som ombudsman?

– Det känns bra. Jag är stolt 
över att ha varit en del i den 
arbetarekommun som genom 
åren haft flest utåtriktade verk-

samheter. Vi arrangerar cirkus, 
julgransplundring och mycket 
annat.

Stefan Hagman, 42 år från 
Nödinge, är till skillnad mot 
Hasse Andersson en doldis 
för många Alebor. Stefan har 
emellertid varit politiskt aktiv 
under en lång följd av år med 
uppehåll däremellan.

– Som sextonåring bestäm-
de jag mig för att gå med i 
SSU i Ale där jag blev ordfö-
rande. Därefter väntade en del 
nämnduppdrag innan jag be-
stämde mig för att släppa pol-

tiken. Uppehållet inföll under 
min studietid när jag utbildade 
mig till lärare, förklarar Stefan.

– Efter Socialdemokrater-
nas valförlust på riksdagspla-
net 2006 kände jag att jag ville 
göra en insats igen. Jag tveka-
de inte när telefonen ringde. 
Tyvärr blev inte årets valre-
sultat vad vi hade hoppats på, 
säger Stefan som för övrigt 
leder den strategigrupp som 
har till ansvar att analysera det 
gångna valet i detalj.

– Naturligtvis hade jag 
gärna sett att det varit S-styre i 

kommunen när jag hoppade på 
det här arbetet, men samtidigt 
ser jag oppositionssituationen 
som en möjlighet. Vi är inget 
slaget parti utan vi utnyttjar si-
tuationen till att göra nödvän-
diga förändringar för att kunna 
ta ansvar för kommunen efter 
2014. Det finns en enorm kraft 
i Socialdemokraterna i Ale just 
nu. Så ordet möjlighet känns 
centralt för min del, avslutar 
Stefan Hagman.

Ny ombudsman för 
Socialdemokraterna i Ale
– Stefan Hagman efterträder Hasse Andersson

I NOL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Socialdemokraternas avgående ombudsman, Hasse Andersson, välkomnar sin efterträdare, 
Stefan Hagman.


