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ALE. Beslutet att införa 
avgiftsfri skola i Ale 
kommun har upprört 
föräldrar.

Det har dessutom 
skett en missuppfatt-
ning gällande utfl ykts-
maten.

Sara, som är ensam-
stående mamma till 
två barn i grundskolan, 
frågar sig vem beslutet 
gynnar. 

Sara bor i Ale och är ensam-
stående flerbarnsmamma med 
två barn i grundskolan. Hon 
jobbar nästan heltid, men är 
så lågavlönad att hon får kom-
plettering från socialförvalt-
ningen. 

Trots att hon tillhör den 
grupp som förespråkarna 
menar ska gynnas av att alla 
avgifter i skolan tas bort, är 
hon skeptisk.

– Hur lite jag än tjänar har 
jag alltid råd att skicka med 
mina barn en matsäck när de 
ska på utflykt. Jag har heller 
aldrig känt att de få avgifter 
som vi betalar till skolan har 
varit något problem för mig, 
även om jag tillhör de som 
tjänar absolut minst. Det 
handlar inte om stora kost-
nader för var och en, men det 
blir desto mer för en hel skola 
att betala och risken är att 
verksamheten drabbas.

Bakgrunden är ett beslut 
som togs i Utbildningsnämn-
den i slutet av oktober.  

Då bestämdes att skolan i 
Ale från och med nästa år ska 
vara helt avgiftsfri. Det inne-
bär att man inte längre får lov 
ta ut avgifter i samband med 
av skolan arrangerade utflyk-
ter, studiebesök, med mera. 

Folkpartiet avgjorde 
omröstningen genom att gå 
emot alliansen och rösta med 
de rödgröna, som föresprå-
kade förslaget om avgiftsfri 
skola. 

– Jag måste agera och 
tänka på den svagaste. Jag gör 
bedömningen att man löser 
kostnaderna inom de ramar 
som förvaltningen har satt 
upp. Tjänstemännen säger att 
det finns utrymme och sedan 
får vi hålla ögonen öppna så 
att det inte går ut över barnens 
aktiviteter i skolan. Man ska 
komma ihåg att det är ett för-
valtningsförslag från början, 

säger Klas Nordh (FP).
Oppositionen hade även 

lagt fram ett förslag om att 
låsa 750 000 kronor i nästa års 
budget för att täcka kostna-
derna, men där fick man inte 
med sig Fp och det avslogs.

Avgifter i skolan finns reg-
lerade i skollagen, som poli-
tikerna tolkar på olika sätt, 
varpå åsikterna går isär.

Hög frånvaro
Dennis Ljunggren (S), vice 
ordförande i Utbildnings-
nämnden, tycker att syftet 
med avgiftsfri skola är glas-
klart.

– När man pratar med 
skolledare och lärare finns 
det barn som alltid är borta 
när klassen ska göra någon 
aktivitet som kostar pengar. 
Det säger sig självt, vet du 
om att mamma inte har råd 
med någonting, då struntar 
du i att ge henne lappen om 
utflykten. Man kanske säger 
att man är sjuk istället. Många 
lärare vittnar om att det är så 
och man kan se att sjuktalen är 
högre de dagar aktiviteterna 
är. Vi tycker inte att man ska 
behöva knalla in i lärarrum-
met och berätta att man inte 
har råd. Det är kränkande.

Sara är av en annan upp-
fattning och tycker att beslu-
tet tagits över föräldrarnas 
huvuden.

– Politikerna dumförkla-
rar oss föräldrar, som att vi 
inte skulle ha råd med någon-
ting. Jag förstår inte vem det 
gynnar och det känns som att 
politikerna bara vill slå sig för 
bröstet.

Det är skolan och inte 
föräldrarna som ska stå för 
den medhavda matsäcken på 
utflykter, något som redan 
sker på många skolor i Ale. 
Även här har man fått kritik 
från föräldrar som anser att 
maten är otillräcklig, både i 

volym och näringsmässigt. 
Dock är det en missuppfatt-
ning att valet av utflyktsmat 
skulle ha med beslutet om 
avgiftsfri skola att göra.

Ale matservice fick i upp-
drag redan vid årsskiftet att 
ta fram ett matpaket, utöver 
korv med bröd, som skulle 
uppfylla livsmedelsverkets 
rekommendationer även då 
man inte har tillgång till kyl, 
exempelvis i simhallen. 

– Det sammanföll med 
beslutet om avgiftsfri skola, 
men har ingenting med varan-
dra att göra. Det har skett en 
missuppfattning. Vi har inte 
jobbat utifrån det perspekti-
vet alls när vi tagit fram det 
här matpaketet, säger Tomas 
Nilsson, verksamhetschef för 
Service. 

Det omdebatterade mat-
paketet innehåller två polar-
klämmor, banan och festis, 
något som Sara inte anser är 
någon bra mat.

– Det räcker inte för barn 
som har långa dagar i skolan 
och på fritids. Sedan undrar 
jag var näringen är i dessa 
två mackor och en banan. Jag 
tänker fortsätta att skicka med 
mina barn riktig mat när de 
ska på utflykt, säger hon.

Tomas Nilsson menar att 
det är upp till var och en om 
man vill skicka med sitt barn 
annan mat. 

– Man näringsberäknar 
maten på fyra veckor. Att 
man får mindre näring en dag 
vägs upp på det stora hela, 
det skulle vara helt omöjligt 
att näringsberäkna varje rätt. 
Energimässigt motsvarar 
utflyktspaketet en vanlig skol-
lunch. Sedan får man komma 
ihåg att det inte handlar om 
många dagar, kanske ett par 
per termin. 

Fotnot. Sara heter egentligen 
någon annat.

JOHANNA ROOS

”Vem gynnar det?”
– Föräldrar kritiska till avgiftsfri skola

AVGIFTSFRI SKOLA

Utbildningen ska vara avgiftsfri. 
Ibland får dock en grund- eller 
gymnasieskola ta ut enstaka 
avgifter, men de får bara medföra 
obetydliga kostnader för eleverna. 
Gymnasieelever kan också få 
betala enstaka egna hjälpmedel.
Belopp som var för sig kan bedö-
mas som obetydliga kan tillsam-
mans strida mot bestämmelserna 
om en avgiftsfri skola. Därför 
måste man göra en helhetsbedöm-
ning av samtliga kostnader som 
belastar en elev under ett läsår.
Det är den som driver skolan, den 
så kallade huvudmannen, som 
ansvarar för att utbildningen är 
avgiftsfri.
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December

Så tycker vi i Ale!
Under vårens tio ortsutvecklingsmöten gjordes en övning där 

deltagarna fick fylla i platser som de gärna, respektive ogärna, besöker. 

De fick också beskriva vad de vill ska hända på orten fram till år 2017. 

Sektor samhällsbyggnad har sammanställt det digra materialet som 

nu visas på biblioteken i Nödinge, Skepplanda, Surte och Älvängen 

t.o.m. 31 januari. Utställningen kommer att turnera runt till alla orter 

under våren. Tider och platser meddelas succesivt i Alekuriren och på 

kommunens hemsida. 

TACK!
Till alla er som på ett eller flera sätt bidrog 

till en lyckad invigning av BanaVäg i Väst 

och tack alla alebor som deltog i firandet 

i Bohus, Nödinge och Älvängen.

No Tjafs på Ale Torg Jessica Andersson i Älvängen

Anton Hysén i Bohus

Du som köper din 
gran hos oss får en 
julklapp till bilen!
1,5 liter färdigblandad 
spolarvätska (värde 39:-)

Vardagar 06.30-22.00
Lördagar 08.00-22.00
Söndagar 09.00-22.00

God Jul & 
Gott Nytt År
önskar Mattias 
med personal

Välkommen!

Shell Nol
0303-74 06 52

Betala 

gärna med 

kort!

Julgranar 
hos Shell i Nol

Vi bjuder 

på glögg & 

pepparkakor 

ända fram 

till Jul


