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AB Wi-Ka Mekaniska Verkstad 
Söker CNC-Operatör

Då vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster kommer 
vi att under hösten utöka personalstyrkan med 

ytterligare medarbetare. 

Kvalifikationer:
Du som söker bör ha tekninsk utbildning och gärna 

några års erfarenhet av att arbeta och programmera 
fleroperationsmaskiner, har du erfarenhet av (Mazak) 
och vårt Camsystem (MasterCam) är detta en fördel

Arbetstid: Tills vidare, heltid. 
Skiftarbete alt. ständig eftermiddagsskift (4dgr/vecka)

Tillträde: Snarast.

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

Ytterligare information om jobbet kan ges av 
Daniel Johnsson på telefonnummer 0303-97 561.

Du är välkommen att sända in din ansökan till 
daniel.jonsson@wika.se.

Eller via post till: Rödjansväg 1, 449 34 Nödinge. 
Din ansökan med CV vill vi ha snarast. 

Runt millennieskif-
tet jobbade jag i flera 
skolor i Ale, på lågsta-

diet, mellanstadiet och hög-
stadiet. Nu är jag tillbaka i 
skolan. Ofta får jag frågan: 
”Vad har förändrats?”

Det finns ännu inga fast 
monterade digitalprojektorer 
så att man tidseffektivt kan 
visa korta, pedagogiska film-
snuttar. Det är knappt om 
läromedel och datorer men 
kopiatorerna har blivit fler 
och snabbare. Klasserna är 
mindre men oroligare. Bar-

nens otrygghet är ett hinder 
för inlärning och social 
utveckling. Varför har vi så 
många otrygga barn?

Förr var skolbiblioteket 
öppet fyra heldagar i veckan. 
Nu är det öppet bara två 
förmiddagar. Ett tydligt 
tecken på att de folkvalda i 
Ale inte prioriterar barnens 
språkliga utveckling. Varför 
är barnens språkutveckling 
inte lika viktig nu som för tio 
år sedan?

Lärarna i min omgivning 
arbetar hårdare nu. Deras 

engagemang för eleverna är 
starkare. Mer pappershan-
tering utan kompensation. 
Hösten 2011 kom en ny 
läroplan som tar extra tid och 
kraft. Upploppet fram till 
målgången i juni är krävande. 
Arbetstiden räcker inte till 
om man skall hantera alla 
individuella utvecklingspla-
ner och sätta betyg på ett 
omsorgsfullt sätt. Kvalitet tar 
tid, fritid. Jag beundrar lärare, 
särskilt de uppåt i åren, som, 
lektion efter lektion, dag efter 
dag, år efter år, vid sidan av 
utmaningen i det pedagogiska 
arbetet gör så mycket för att 
släcka de sociala småbränder 
som ofta flammar upp.

Rektor talar om vårt för-
hållningssätt till barnen. Om 
att ge positiva signaler. Om 
att visa empati. Om att ge 
barnen beröm när de lyckas. 
Att coacha lärare är inte som 
att leda personal i andra verk-
samheter. Jag undrar om folk 
förstår vad som skiljer. 

En kväll har skolans folk 
arbetsplatsträff. I rummen 
intill har kommunen bjudit 
in Ales företagare. Deras 
högljudda mingel når in till 
oss. Musik från Mauritzberg. 
De har säkert en trevlig kväll 
därinne. Men Ales ranking 
vad gäller näringslivsklimat 
sjunker. 

Skolans folk får besök 
av Utbildningsnämndens 
ordförande, Elena Fridfelt. 
Hon berättar om skolornas 
meritvärde. Ales ranking har 
lyft som en raket från botten 
till medel bland kommunerna 
i Sverige. När kommun-
fullmäktige fick höra det ett 
par dagar tidigare hade man 
applåderat, säger Elena med 
ett leende. 

När barnen gör något bra 
skall vi lärare ge dem beröm, 
säger rektor. Vår arbetsgivare 
Ale kommun har fått något 
att fundera på. Hur skall man 
bemöta den personal som har 
fixat den nya rankingen? 

Bo Björklund 

Reflektioner om skolan

För över ett år sedan 
lade en grupp sam-
mansatt av samtli-

ga riksdagspartier fram en 
helt enig utredning om att 
det kommunala utjämnings-
systemet måste förändras. 
På grund av den föråldra-
de konstruktionen får vissa 
kommuner alldeles för lite 
intäkter och andra får betalt 
för mer än vad de gör. 

Det mest tydliga exem-
plet är barnomsorgen. Här 
räknas på en schablon som 
säger att förortskommuner 
har fler barn inskrivna i 
förskolan än glesbygdskom-
muner. Eftersom detta inte 
längre stämmer utan inskriv-
ningsgraden är i princip 
lika hög i alla kommuner 

så får små glesbygdskom-
muner, ofta med en redan 
ansträngd ekonomi, betala 
till systemet medan särskilt 
moderatstyrda kommuner 
runt Stockholm, som Täby, 
Sollentuna och Danderyd, 
får mer än 100 % betalt för 
sina barn i förskolan. 

Kommunsverige är helt 
eniga om den fruktansvärda 
orättvisan i detta. Problemet 
är att det är viktigare för 
Moderaterna att inte stöta 
sig med sina välbeställda väl-
jare i Täby och Danderyd än 
att genomföra utredningens 
förslag som skulle skapa mer 
rättvisa förutsättningar för 
kommunerna. Inför kom-
mande budgetår förlorar vi i 
Ale ca 10 miljoner på Mode-

raternas politik. 10 miljoner 
som hade kunnat användas 
till mycket gott. 

Istället fortsätter de fat-
tiga kommunerna att betala 
för de redan rika, men just 
det, det är väl det som är 
Moderaternas syn på politi-
ken. De som redan har ska 
ha mer, rättvisa system är det 
inte så noga med!

Paula Örn (S)
Kommunalråd

Ett ganska välbesökt 
årsmöte bänkade sig i 
sommarvärmen i byg-

degården. Efter några in-
ledande procedurer valdes 
ordförande för mötet efter 
votering.

Efter stundtals häftiga 
debatter lyckades man 
komma fram till valfrågorna.

Här valdes en ny ordfö-
rande eftersom den tidigare 
valt att flytta söderut till den 
stora staden. Efter votering 
även här stod det klart att 

valberedningens kandidat 
förlorade den “striden” med 
klara siffror 27 -9.

Nu skulle ny styrelse 
väljas och det gick inte. Efter 
en stund hade man inga 
ledamöter kvar. Man beslöt, 
efter ganska intensiv debatt, 
att avbryta mötet. Nytt möte 
och nya tag sålunda. Det 
krävs nog att någon eller 
några på allvar funderar över 
sina ställningstaganden och 
förslag för att det skall lyckas 
att välja en fungerande sty-

relse.
Det är viktigt, att ni som 

var där kommer tillbaka. 
Likaså bra om det kommer 
fler som lyssnar och fattar 
egna beslut. Kan du inte 
komma så utnyttja din möj-
lighet att lämna fullmakt, 
kanske till din granne. Nästa 
möte, 19 juni, utannonseras 
enligt stadgarna i denna 
lokaltidning. Håll utkik! Del 
II kommer efter nästa möte!

En annan medlem på G

I onsdags kväll öppnade vi 
E45 förbi Stora Viken. Det 
är glädjande för oss som 
jobbar där när så många tra-
fikanter gör ”tummen upp” 
nu när vi öppnat. Fram tills 
nu har det varit trångt och 
bökigt med två ”chikaner” 
att passera men ni har skött 
er bra. Om alla nu respek-

terar hastighetsgränserna, 
trots att det är rakt och fint, 
blir vi ännu gladare. Tack 
från alla på bygget till er 
trafikanter!

Svevia
Lars Malmqvist

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 13 juni har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora 
Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets Hus 
kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. 
följande ärenden:

•  Antagande av Lilla Edets kommuns  
översiktsplan 2012

•  Tertialrapport per april, en uppföljning av 
Lilla Edets kommuns ekonomi 

•  Mål- och resursplan 2013

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och  
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning  
och biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den  
5 juni 2012.

Tummen upp för vägöppning!

Årsmöte vägföreningen i Skepplanda

Rättvisa villkor stoppas av Moderaterna

Konditor sökes
Lennartssons Bageri, Alingsås

Ansökan till: anette.j@lennartssonsbageri.se

LEDIGA TJÄNSTER

- Ale förlorar 10 miljoner om året

Lärlingar från Bygg-och anläggningsprogrammet, Fordon- och transport-
programmet, Handelsprogrammet och Industritekniska programmet tog 
i torsdags studenten på Lärlingsgymnasiet i Ale.  Stipendier delades ut 
till Christoffer Schaller, anläggning, Daniel Gustavsson, transport, Marcus 
Henningsson, transport, för goda studieresultat, stort yrkeskunnande 
och personlig utveckling. På bilden ses lärlingarna tillsammans med sina 
mentorer.

Lärlingar tog studenten

www.alekuriren.se

Lokaltidning

printshop

reklambyrå

webbproduktion

fi lmproduktion

– mer än bara lokaltidning


