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Vad har du gjort på höstlovet?

NÖDINGE. Vilken dra-
matik!

Till slut kom Herr 
Spargels väska till 
rätta.

Det var dock en helt 
annan väska som ham-
nade i fokus och som 
skapade viss förvirring 
i denna skrattframkal-
lande höstlovsföreställ-
ning.

Tv-studion i Ale gymnasium 
var fylld av förväntansfulla 
barn. Alla gick de hem med 
ett leende på läpparna efter 
att ha fått bevittna en sällsynt 
underhållande teater. Före-
ställningen bjöd på många 
skratt, men också fantastiska 
trolleritrick signerade Herr 
Spargel.

Först in på scenen var 
Matilda som väntade besök 
av sin vän, Herr Spargel från 
Tyskland. Efter att ha gått 
om varandra korsas till slut 
deras vägar på flygplatsen. 
När de ska ge sig iväg upp-
täcker de plötsligt att Herr 
Spargels väska är just inte 
hans väska. Galenskapen vet 
inga gränser sedan Matilda 
och Herr Spargel beslutat sig 
för att öppna väskan. Trol-
leristavar, konstiga rep, bal-
longer och andra märkliga 
ting spelar paret diverse lus-
tiga spratt.

Sent omsider kan Herr 
Spargel andas ut. Hans rik-
tiga väska kommer till rätta. 
Dessutom går Matildas dröm 
om en kanin i uppfyllelse. 

Låt vara att det blev i form av 
en ballong, men ändå…

VI LEVERERAR OCH MONTERAR!
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   SLUTA 
VEVA!

Vid köp av en vikarmsmarkis
får du köpa motorn för 

endast 900:-
Ord. Pris 2.900:- Gäller november månad.

www.kungalvssolskydd.se

Barnteater som trollband publiken

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Matilda och hennes vän Herr Spargel från Tyskland bjöd på 
en sällsynt underhållande höstlovsföreställning i Nödinge.

Selma Selimi, 15 Bohus
– Jag har varit med kompisar och 
tränat handboll. Jag spelar i Kungälvs 
handbollsklubb. 

Rebecca Björk, 14 Älvängen
– Jag har varit med kompisar, spelat 
handboll med Nödinge SK och varit 
på fest. 

Philip Lundgren, 17 Alafors
– Jag har varit i Italien och hälsat på 
en kompis i Bergamo. Sedan har jag 
spelat fotboll och Assassin’s Creed på 
Playstation. 

Linnea Linde, 14 Nödinge
– Jag har spelat handboll med Nö-
dinge SK, sovit över med kompisar, 
varit på fest, shoppat och klippt mig. 

Ivana Radosavljev, 16 Nol
– Jag har varit ensam hemma och 
sovit mycket. Jag har också gymmat, 
solat och varit med vänner.

Ibrahim Bah, 15 Kortedala 
(fl yttade från Surte för två veckor 
sedan)
– Jag har spelat fotboll i MPU-cupen 
på Ale gymnasium och varit i Danmark 
på IFK-läger. Jag har även testat på 
att dansa Twisted Feet.

ALE. Nästa år blir 
skolan i Ale helt av-
giftsfri.

Kostnader i sam-
band med exempelvis 
utfl ykter, studiebesök 
och matsäck får inte 
bekostas av eleverna.

Beslutet välkomna-
des av de rödgröna i 
samtycke med Folk-
partiet.

– Det är ett urdumt 
beslut, menar Utbild-
ningsnämndens ord-
förande Elena Fridfelt 
(C). 
Enligt skollagen ska utbild-
ningen vara avgiftsfri, med 
undantag för enstaka belopp 
som bedöms som obetyd-
liga. Tidigare har gränsen 
för dessa avgifter gått vid 
300 kronor per läsår för 
grundskolan och motsva-
rande 700 för gymnasiet.

Från och med januari 
2013 kommer man inte 
längre att få ta ut kostnader 
i samband med av skolan 
arrangerade utflykter, stu-
diebesök, fruktstunder, mat-
säck med mera. 

Förslaget, som tagits 
fram av Ale kommuns verk-
samhetschefer för grund-
skola och gymnasium i 
samråd med rektorerna, väl-
komnades av de rödgröna 
partierna, som fick medhåll 
av Folkpartiet. 

– Beslutet går i linje med 
en motion om att minska 
barnfattigdomen och jag 
tycker att det låter helt rim-
ligt. Det är orimligt att ta 
ut avgifter i skolan och det 
går lätt inflation i vad man 

kan ta ut pengar för och 
inte, säger Dennis Ljung-
gren (S), vice ordförande i 
Utbildningsnämnden.

Klas Nordh (FP), leda-
mot i nämnden, har drivit 
frågan om avgiftsfri skola i 
flera år.

– Att välja att inte vara 
närvarande i den här frågan 
hade varit helt omöjligt för 
mig. Det hade känts sämre 
än att ta diskussionen med 
de övriga allianspartierna, 
säger han och tillägger.

– Det är viktigt att tänka 
på de svagaste familjerna 
och enda sättet är att lägga 
en kostnad för skolan som 
alla kan betala och det är 
noll kronor. Vi har barn i vår 
kommun där 20 kronor är 
mycket pengar. Dessutom 
ligger ett tjänstemannaför-
slag till grund för beslutet.

Alliansen oroad
Utbildningsnämndens ord-
förande Elena Fridfelt (C) 
är av en annan uppfattning 
och menar att beslutet om 
avgiftsfri skola slår snett.

– Det är ett urdumt beslut 
eftersom vi inte vet vilka 
konsekvenser det kommer 
att få. I Umeå kommun till 
exempel tolkade man det 
som att skolorna får köpa in 
skidutrustning, cyklar och 
gymnastikkläder. Det rätta 
hade varit att ta fram tydliga 
riktlinjer som är samma för 
alla. Vi har väldigt få barn i 
ekonomiskt utsatta familjer 
och de tas om hand på det 
sättet som de ska.

Hon menar att resurser 
nu istället måste tas från 

andra prioriterade områ-
den.

– Vi har en bra bit kvar 
när det gäller lärartäthe-
ten, men vi följer redan de 
lagar och regler som finns 
om avgifter i skolan. Hur 
många lärare kommer vi att 
behöva säga upp? Vi vet inte 
hur mycket det kommer att 
kosta för att inte få Sveriges 
tråkigaste skola.

Budgetförslag avslogs
I samband med att beslutet 
om avgiftsfri skola togs för 
två veckor sedan lade oppo-
sitionen även fram ett för-
slag som innebar att avsätta 
1 miljon kronor i nästa års 
budget för att täcka kost-
naderna. Där fick man dock 
inte med sig Folkpartiet och 
det blev avslag. 

– Vi röstade emot efter-
som vi precis sitter i ett bud-
getarbete. Att börja med att 
öronmärka en miljon hade 
varit oseriöst, man måste se 
budgeten i sin helhet, säger 
Klas Nordh.

Dennis Ljunggren tycker 
att det var olyckligt och har 
nu föreslagit att en miljon 
avsätts i nästkommande 
budget.

– Om man räknar 300 
kronor gånger 3800 barn 
blir det över en miljon 
kronor som betalas av för-
äldrar till barn i Ales skolor. 
Konsekvensen blir annars 
att ta från den ordinarie 
budgeten och det ska inte 
drabba den vanliga skolan. 

Skolan blir helt avgiftsfri
– FP röstade med oppositionen och fällde alliansen – Herr Spargel 

lockade till skratt
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


