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I Alekuriren vecka 15 
ondgör sig Ibrahim 
Baylan (S) – före detta 

skolminister – och Dennis 
Ljunggren (S) över den 
svenska skolan. Ungefär 
samma insändare läste jag på 
DN debatt den 28 mars fast 
då endast med Baylan som 
undertecknare.

Det är spännande att se 
hur Socialdemokraterna nu 
kommer ut på banan i skol-
frågorna. Det finns väl inget 
parti som inte ställer upp på 
att stärka lärarna i sitt upp-
drag, stärka rektorerna i deras 
pedagogiska ledarskap, prio-
ritera basfärdigheter etc.

“Av de 50 mest segrege-
rade kommunerna i Sverige 
tar en av fyra inte hänsyn till 
socioekonomiska faktorer 
när resurser ska fördelas till 
skolan. Utifrån de stora skill-
nader som finns i skolors för-
utsättningar för sin verksam-
het bidrar det här till att öka 

ojämlikheten i skolan. Därför 
ska skollagen ändras så att 
kommunerna tvingas fördela 
resurser till skolan efter elev-
ernas behov.”  (DN)

Det är intressant att Soci-
aldemokraterna nu intar 
den här ståndpunkten – att 
fördela skolpeng endast efter 
antal elever leder till att de 
som behöver resurserna mest, 
riskerar att få för lite. 

S missar dock den uppen-
bara anledningen till varför 
det finns så stora skillnader 
mellan olika skolor och kom-
muner i Sverige. Vilka pengar 
menar man ska omförde-
las i kommuner som inte 
prioriterar skolan? En del 
har så dåliga resurser att det 
helt enkelt inte blir särskilt 
mycket resurser att fördela.

Det är graverande att 
Socialdemokraterna inte 
vågar ta steget och kritisera 
det som möjliggör den stora 
skillnaden mellan olika skolor 

i landet, nämligen kom-
munaliseringen av skolan. 
Kanske beror det på att det 
var just Socialdemokraterna 
som genomförde reformen 
på 90-talet. Folkpartiet 
liberalerna har länge drivit 
kravet på ett förstatligande av 
skolan. Det skulle möjliggöra 
en likvärdig skola över hela 
landet.

Metta Fjelkner, ordfö-
rande i Lärarnas riksförbund, 
menar också att en centrali-
sering av skolan är nödvändig 
för att komma åt segregatio-
nen.

Baylan gör dock förtjänst-
fullt upp med tidigare politik 
då han skriver att “Mer av 
eget arbete i skolan har lett 
till såväl lägre generella 
kunskapsresultat som större 
skillnader. Eleven och dess 
föräldrar har fått ta ett för 
stort ansvar då skolan backat 
undan. Vi är kritiska till hur vi 
själva har drivit denna utveck-
ling i skolan och ser att den 
behöver vändas.”.

Det är bra att nu även 
oppositionen förändrar den 
syn på undervisningen som 
har bidragit till de sjunkande 
resultaten. Självklart är det 
lärarens ledarskap och kom-
petens i undervisningen som 
gör skillnad för eleverna.

Baylan poängterar hur vik-
tigt det är att förskolan har ett 
starkt pedagogiskt uppdrag 
och resurser. Den reviderade 
läroplanen har snart funnits 
i ett år och innehåller just ett 
sådant pedagogiskt uppdrag. 
Det har S tydligen missat! 

Folkpartiet liberalerna ser 
fram emot att se hur detta 
påverkar resultaten i såväl 
Ales som övriga Sveriges 
grundskolor om några år.

Baylan och Ljunggren 
skriver ”att kunna läsa, 
skriva och räkna har blivit 
allt viktigare i vårt moderna 
samhälle”.  
Ändå avslog 
S i Ale Folk-
partiets och 
min motion 
om en läsa-
skriva-räk-
nagaranti.

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

2:a vice ordförande i 
Kommunstyrelsen

Ny (s)kolpolitik?

ÖPPET MÖTE MED
ALEDEMENSFÖRENING

Tisdagen 24 april kl 19.00 
Aktivitetshuset i Älvängen, Carlmarks väg 4 

”Varför finns Ale Demensförening” och ”Vad finns för 

hjälp när glömskan kommer?” Information av Alan 

Howlette, anhörigkonsulent Ann-Marie Thunberg och 

demenssköterskan Marita Olsson.

Välkomna

Vi möts i
Medborgarhuset i Alafors

onsdag 25 april 
kl 18.00 - 21.15

Inledning Kommunalråd Mikael Berglund
Programvärd: Ale kommun och Företagarna Ale

OBS! Anmälan senast måndag 23 april
Vi bjuder på Italiensk tallrik! Du bjuder på din närvaro!

Mer info: jerry.brattasen@ale.se tel. 0303-330 277

Välkomna!
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För företagare i Ale

Hälsar er välkomna till

Från företagarintervjuer till 
åtgärder, näringslivet i Ale  
Kommunchef Erik Lidberg, Chef Sektor Samhällsbyggnad 

Carita Sandros, Näringslivsstrateg Jerry Brattåsen

Västsvenska paketet
Per Lindholm, Trafikverket
Västsvenska 
paketet är en rad 
infrastruktursatsningar 
på kollektivtrafi k, 
järnvägar och vägar 
för totalt 34 miljarder 
kronor. De ska bidra 
till att skapa en större 
arbetsmarknad och 
främja sysselsättning 
och tillväxt. 
Satsningarna ska också bidra till att bromsa trafi kens 
negativa påverkan på miljön och minska sårbarheten i 
vägsystemet.

Var med och hylla 
Årets Företagare i Ale

Årets nyföretagare och 
Årets entreprenör


