
alekuriren  |   nummer 8  |   vecka 9  |   201334

Kunskapskraven i det 
moderna samhället och 
arbetsmarknaden är höga. 
En välutbildad arbetskraft 
är nödvändig anser Modera-
terna för att klara framväxten 

av nya jobb och för att säkra 
bra löner. Moderaterna för-
nyar nu sin skolpolitik med 
fokus på att bredda och för-
djupa skolans kunskapsupp-
drag.

Förslaget fokuserar bland 
annat på ökat undervisnings-
stöd och tidigare skolstart, 
mer undervisningstid i mate-
matik, svenska och engelska, 
satsningar på yrkesutbild-
ningar och lärlingar. Mode-
raterna föreslår också att 
betyg införs från årskurs tre 
under nästa mandatperiod.

– Genom vår markering 
att sätta tydliga mål för ökade 
kunskapskrav från årskurs tre 
förebygger vi det utanför-
skap som ett misslyckande i 
skolan kan leda till senare i 

livet. Detta är också för att 
Sverige sedan lång tid har 
hamnat efter i internatio-
nella kunskapsjämförelser, 
säger Camilla Waltersson 
Grönvall. 

– Skolan ska ha en nollvi-
sion för antalet elever som 
inte klarar kunskapsmålen, 
avslutar Camilla Waltersson 
Grönvall.

LILLA EDET. I måndags 
hade Fuxernaskolan 
två centerpartistiska 
riksdagsledamöter på 
besök.

Ulrika Carlsson, 
utbildningspolitisk 
talesperson, och An-
nika Qarlsson, ledamot 
i arbetsmarknads-
utskottet och tillika 
distriktsordförande i 
Norra Älvsborg, träf-
fade elevrådet.

Diskussionerna kom 
att handla om skolmat 
och rådande betygs-
system.

Ulrika Carlsson och Annika 
Qarlsson hade även sällskap 
av lokala företrädare när de 
besökte Fuxernaksolan. Julia 

Färjhage, Lars Ivarsbo, 
Jörgen Andersson och 
Carina Andersson med-
verkade i dialogutbytet med 
elevrådets representanter.

– Kunskap och kreativitet 
är viktiga ingredienser när vi 
diskuterar framtidens skola, 
förklarade Ulrika.

Fuxernaskolans högstadie-
elever ville ha reda på bak-
grunden till det nya betygs-
systemet och varför det 
kommit till stånd.

– Vi hade en diskussion 
om hur man kunde följa upp 
resultaten på ett bättre sätt 
än tidigare. Många elever 
upplevde en stress när första 
betyget kom först i årskurs 8.

Vad säger ni om betyg i 
årskurs 3?

– Det är ett parti, Modera-

terna, som förespråkar det. Vi 
tycker att det ska vara betyg 
från årskurs 6, som det är nu.

En annan fråga som disku-
terades var skolmaten. Elev-
ernas åsikter gick isär i detta 
ständigt aktuella ämne. Cen-

terpartiets kommunpolitiker 
lyssnade på vad ungdomarna 
hade att säga och konstate-
rade:

– För oss är det viktigt 
att det finns ett tillagnings-
kök här. Brukarinflytande är 

också något som vi värnar, 
klargjorde Julia Färjhage.

Centerpartiets delega-
tion lotsades sedan vidare av 
rektor Andreas Somos för 
en träff med några av skolans 
pedagoger.

LILLA EDET. Miljöpartiet 
i Lilla Edet har hållit 
sitt årsmöte.

Som gästförelä-
sare hade man bjudit in 
riksdagsmannen Peter 
Rådberg.

Klimatförändringar 
och den överhängande 
skredrisken vid Göta 
älv stod i fokus för 
diskussionerna.

Peter Rådberg är riksdagsle-
damot för Miljöpartiet. Efter 
valet 2010 är han ledamot i 
försvarsutskottet och krigs-
delegationen, samt suppleant 
i utbildningsutskottet. Troll-
hättesonen fanns med när 
Miljöpartiet i Lilla Edet höll 
sitt årsmöte förra lördagen.

– Vi är mycket glada 
över att Peter tog sig tid att 
komma till oss. Det blev ett 
kreativt och givande möte, 
säger Tommy Nilzén som 
fick fortsatt förtroende att 
svinga ordförandeklubban i 

föreningen.
Miljöpartiet har föresla-

git riksdagen att ge kom-
munerna en miljard kronor 
under en treårsperiod för 
anpassningsåtgärder vad det 
gäller skred- och rasrisk.

– Vi i Miljöpartiet anser 
att staten ska stå för de åtgär-
der som behöver vidtas. Ta 
Göta älv som ett exempel, 
säger Tommy Nilzén.

– Ökad nederbörd ökar 
risken för ras och jord utmed 
Göta älv och gör behovet av 
reglerad avrinning än mer 
akut.

Den samlade styrkan av 
miljöpartister hade också 
uppe frågan hur man bäst 
kan påverka en utbredd upp-
handling av närproducerade 
produkter.

– Med köttskandalen i 
färskt minne, så är detta 
en fråga som i allra högsta 
grad är aktuell och som vi 
vill lyfta fram. Vi har kött 
som åker fram och tillbaka 
i Europa innan det landar i 

den lokala mataffären. Om vi 
tittar oss runt i vår kommun 
och i övriga delar av Västra 
Götaland så finns det gott 
om ekologiska producenter, 

säger Tommy Nilzén.
Finns det någon annan 

fråga med lokal förankring 
som blir viktig 2013?

– Vi inom oppositio-

nen förespråkar en fortsatt 
utveckling av Lödöse södra. 
Kommunen behöver satsa 
mer på området runt statio-
nen och inte bara på Eke-

berg. Jag lyfter gärna fram 
studentbostäder som ett 
exempel, avslutar Tommy 
Nilzén.

JONAS ANDERSSON

Skolfrågorna i fokus
– Riksdagskvinnor besökte 
Fuxernaskolan

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Annika Qarlsson centerpar-
tistisk distriktsordförande i 
Norra Älvsborg.

Ulrika Carlsson (C), utbildningspolitisk talesperson, vid sitt besök på Fuxernaskolan i Lilla 
Edet.

– Peter Rådberg gästföreläste
Skredrisken i fokus på Miljöpartiets årsmöte

Här ses gänget som fanns på plats när Miljöpartiet i Lilla Edet höll sitt årsmöte förra lördagen. Från vänster Susanne Ons-
dal, Tommy Nilzén, Lisbet Johansson, Peter Rådberg, Linda Bergstrand och Poul Mortensen.
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Camilla Waltersson Grönvall (M):

”Tydliga mål för ökade kunskapskrav”

TEXT

Jonas Andersson
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Camilla Waltersson Grönvall är grundskoleansvarig i Riksda-
gens utbildningsutskott.

LILLA EDET. I förra veckan presenterade den mo-
derata arbetsgruppen för skolfrågor nya förslag.

Camilla Waltersson Grönvall från Lilla Edet är 
grundskoleansvarig i Riksdagens utbildningsut-
skott.

– Vi vill belysa skolans största utmaningar och 
främja en utveckling att Sverige åter igen får en 
skola i världsklass, säger Camilla till lokaltid-
ningen.


