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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

RONDEN

Måndag 21 januari

Skadegörelse
En ruta krossas till en trapp-
uppgång på Södra Klöverstigen 
i Nödinge.

Tisdag 22 januari

Snatteri
Två unga tjejer grips för snat-
teri på Ica Kvantum i Nödinge.

Klotter upptäcks på Bohus 
pendeltågsstation.

Onsdag 23 januari

Grind tillgripen
En metallgrind tillgrips i 
Alvhem. Tydliga spår från en 
lastbil noteras på platsen.

En kabelstöld orsakar pro-
duktionsstopp hos Ljungbergs 
Snickeri i Älvängen.

Torsdag 24 januari

Klotter
Någon sprayar rödfärg på 
baksidan av fastigheten till-
hörande Älv-Anns Gatukök i 
Älvängen.

Skadegörelse i form av klot-
ter sker på bullerskyddet vid 
Älvängens pendeltågsstation.

En släpvagnslift tillgrips i 
Surte.

Lördag 26 januari

Misshandel i Bohus
En 16-årig tjej blir misshandlad 
av två killar i 20-25-årsåldern. 
Händelsen inträffar på Byvägen 
i Bohus strax före klockan halv 
nio på kvällen. En av killarna 
tar struptag på kvinnan, som 
också får ett slag i pannan. 

Antalet anmälda brott under 
perioden 21/1 – 28/8: 23. Av 
dessa är två biltillgrepp och ett 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS

Öppet måndag-torsdag 10-18 fredag 10-16 söndag 11-15

Vi bjuder på kaffe 

och våffflflla!

ALVHEM: Riksväg 45, 6 km norr om Älvängen, söder avfart -91, norr avfart -92 

www.bengtshusvagnar.se

RABATT PÅ ALLT 
I BUTIKEN!

HUSVAGN & 
HUSBILSFEST 

I Alvhem 2–3 februari, kl 11-15

KANONPRISER PÅ 
KVARVARANDE 2012:OR

Välvårdade beg. husvagnar och husbilar till bra pris!

NÖDINGE. En tung 
lottovinst tillföll Ale i 
helgen.

Den rätta lottoraden 
lämnades in i förbuti-
ken på ICA Kvantum 
Ale Torg.

Vinsten var behagliga 
6 874 692 kronor.

Enligt vad tidningen erfar 
kommer segerchecken att 
delas mellan 16 arbetskam-
rater på Tudor i Nol. En 
gammal tradition att spela 
lotto fick till sist ett väldigt 
lyckligt slut. En av de ansva-
riga gick i pension i dagarna, 

men hann lämna in en sista 
rad. Den kom att betyda 429 
000 kronor till var och en. 
Kupongen lämnades in i för-
butiken på ICA Kvantum Ale 
Torg.

– Det är vår största vinst 
hittills, fantastiskt roligt och 
jösses vad mycket pengar, 
utbrast en glad Ica-handlare, 
Marianne Sjöö.

Den vinnande lottoraden 
var: 8, 16, 18, 23, 25, 29, 34. 
Endast en vinnare hade den 
rätta raden.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ALE. Ale kommuns 
skolverksamhet är på 
rätt väg, men fortfa-
rande lämnar mer än 
var fjärde elev grund-
skolan utan godkända 
betyg i alla ämnen. 

Det konstaterar 
Skolinspektionen i en 
rapport i torsdags.

Utvecklingen för Ale har 
varit positiv sedan Skolin-
spektionens senaste tillsyn 
2008. Även om det fort-
farande finns områden att 
jobba på anses kommunen 
ha bra förutsättningar för att 
förbättra kunskapsresultaten. 

Meritvärdet i Ale kommun 
har över tid legat lägre än 
riksgenomsnittet och mer än 
var fjärde elev som slutade 
nian förra året uppnådde inte 
godkänt i alla ämnen. Även 
gymnasieelevernas snittbe-
tyg ligger under rikets. 

Den senaste rapporten 
från Skolinspektionen pekar 
framför allt på ett område 
som måste förbättras för att 
fler ska nå målen; man måste 
bli bättre på att följa upp och 
analysera elevernas resultat 
för att kunna göra rätt åtgär-
der. 

Inga nyheter
Annika Sjöberg, sektorchef 
utbildning, kultur och fritid, 
blev inte förvånad av Skolin-
spektionens utlåtande.

– De skriver det vi känner. 
Det här är inget nytt för oss, 
utan något vi redan jobbar 
medvetet med. Att vi är på 
samma linje ger oss inspira-
tion till att fortsätta och nu 
blir man ännu mer ”på tå".

För att möta Skolinspek-
tionens krav tillsattes redan i 
somras en skolutvecklingsle-
dare för att jobba vidare med 
analysdelen, både övergri-
pande och på enhetsnivå. 

– Nu fi nns förutsättningar för större förbättringar

Ales skolor på rätt väg
Dessutom infördes under 

förra året ett nytt datasystem 
för att underlätta uppfölj-
ningen av elevernas resultat.

Analys saknas
Sektorchefen menar att det 
är viktigt att vara självkritisk, 
mäta resultaten tidigare och 
i fler ämnen för att i god tid 
kunna fånga upp elever som 
hamnat efter. Där är analys-
delen en viktig förutsättning. 

Skolinspektionen poäng-
terar att det i flera av kom-
munens grundskolor inte 
görs några sammanställ-
ningar och utvärderingar av 
elevernas resultat i relation 
till kunskapskraven i års-
kurs 3 och 6. Eftersom dessa 
saknas på skolnivå kan man 
heller inte göra en analys på 
övergripande kommunnivå. 

I intervjuer med lärare vid 
olika grundskolor framkom-
mer dock att de själva försö-
ker utveckla arbetet i klass-
rummet, men att det arbetet 
sällan dokumenteras eller 
diskuteras på skolnivå. 

– Dokumentation tar 
tid och är något som därför 
ibland prioriteras bort. Det 
viktiga är att få bättre upp-
följningssystem och sedan är 

det en förutsättning att man 
även ska kunna göra något 
med det, säger Annika Sjö-
berg.

Ale kommun måste också 
vidta åtgärder för en för-
bättrad studiero för att alla 
elever ska ges möjligheten 
att utvecklas i en trygg och 
lugn miljö. Tillsynen visar 
att flera av skolenheterna 
har brister i sina planer mot 
kränkande behandling. Skol-
inspektionen efterlyser där 
ett mer målinriktat arbete, 
men poängterar att det också 
finns goda exempel i kom-
munen på verksamheter som 
lever upp till kraven. 

Verksamheten på för-
skolor och fritidshem i Ale 
kommun överensstämmer 
i stora drag med uppdraget 
enligt skollagen och läropla-
nen. 

Stor medvetenhet
Mats Aronsson, utredare på 
skolinspektionen, menar att 
Ale har bra förutsättningar 
för att lyckas förbättra kun-
skapsresultaten. 

– Man är medveten om sitt 
utvecklingsbehov. Projekt 
har påbörjats och man har 
åtgärdat saker under arbetets 

gång. Vi har också sett att 
det finns flera rektorer som 
har bra grepp om sin skolas 
utvecklingsbehov och driver 
det. Rektorerna samverkar 
även med varandra, något 
som vi hoppas fortsätter. Det 
vi vill ha in är i första hand 
svar på hur man ska ta steget 
vidare mot att fler elever 
klarar måluppfyllelsen. 

Även Utbildningsnämn-
dens ordförande Elena 
Fridfelt (C) konstaterar att 
det är inom kvalitetsuppfölj-
ningen man brister.

– Jag är övertygad om att 
det är en stor framgångsfak-
tor när det gäller att lyfta 
resultaten i våra skolor. 
Därför kommer fokus från 
politiskt håll att ligga på 
utvecklingen av systematisk 
kvalitetskontroll under 2013. 
Vi måste växla upp nu. Det 
kräver mod, målmedveten-
het och intensivt arbete för 
att våra barn ska få de bästa 
förutsättningarna vi kan ge 
dem.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Arbetskompisar får dela på sju miljoner

En gyllene lottorad
lämnades in på Ale Torg

Janne Rundström, spelansvarig på ICA Kvantum Ale Torg, 
jublande glad över att få förkunna att den gyllene lottorad 
värd 6,9 miljoner lämnades in i butiken.

Här lämnades
lottoraden in!
6 874 692 kronor

GRATTIS
Önskar vi på ICA 
Kvantum Ale Torg


