
ÄLVÄNGEN. Elena 
Fridfeldt (C) vill skapa 
ett bollplank för och om 
skolan med engagerade 
föräldrar.

– Det fi nns många 
åsikter om skolan, men 
vi saknar ett forum där 
vi kan diskutera vår 
viktigaste verksam-
het. Det vill jag ändra 
på, säger Utbildnings-
nämndens ordförande.

Elena Fridfeldt har varit 
ordförande i 1,5 år och säger 
sig vara förvånad över hur 
förvånansvärt få samtal det 
kommer om skolan.

– Med tanke på det 
intresse som föräldrar har 
för skolan borde min tele-
fon gå varm, men tyvärr gör 
den inte det. Jag tror inte 
det beror på att man inte har 
åsikter, tyvärr så är väl upp-
fattningen att det inte hjälper 
att tycka till. Jag skulle vilja 
att vi bildar ett övergipande 
skolråd i Ale, där vi pratar 
om de stora frågorna, inte 
om enskilda skolor. Det ska 
vara om till exempel betygs-
system, nya läroplaner, avgif-
ter i skolan,  närvarokontroll 

och liknande, säger Elena 
Fridfeldt.

Förslaget är helt i sin 
linda, men hon har testat det 
på ett antal föräldrar, politi-
ker och tjänstemän.

– Jag tror inte jag är helt 
snett ute, men samtidigt vill 
jag inte komma med ett fär-
digt koncept. Jag vill gärna 
diskutera upplägget. Varför 
skulle vi inte kunna ha ett 
skolråd när vi har närings-
livsråd, handikappråd, råd 
för funktionshindrade, häl-
soråd med mera?

Idag finns det skolråd på 
ett antal platser i Ale och 
dessa ska inte påverkas.

– Nej, föräldraengage-
manget behövs på varje 
enskild skola, men ett över-
gripande råd för de gemen-
samma frågorna skulle ge 

oss möjlighet att både infor-
mera och ta in synpunkter 
om ärenden som är på gång 
i Utbildningsnämnden, säger 
Elena Fridfeldt.

Den 21 maj planerar hon 
att genomföra ett första 
introduktionsmöte med ett 
antal föräldrar. Elena hoppas 
att fler vill ansluta till grup-
pen intresserade.

– Mitt namn och telefon-
nummer är lätt att hitta. Det 
är bara att slå mig en signal. 
Vi vill gärna ha föräldrar 
från samtliga kommundelar 
och det är ju bra om vi får en 
spridning på barnens ålders-
struktur.
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Gör som nästan hälften  
av alla villaägare i Ale.

Välj oss när du försäkrar ditt boende och 
planerar trygghet för dig och din familj.
Vi hjälper dig också med ditt bolån. 

Ring mig på 0520-49 49 73
Karin Larsson, Säljare Privat Försäkring
 

lansforsakringar.se/alvsborgr.se/alvsborg

Söker engagerade föräldrar

NÖDINGE. Det pågår 
just nu en omfl yttning 
av kommunens enheter.

Syftet är att samla 
kommunledningen i 
medborgarhuset på Ale 
Torg.

Samtidigt blir effek-
ten att verksamheter 
med liknande inriktning 
nu får husera i samma 
lokal på Norra Klöver-
stigen. 

Två ombyggda lägenheter 
har blivit kontor för Arbets-
marknadsenheten, drog-
förebyggare, brotts- och 
säkerhetshandläggare och 
folkhälsoplanerare. Genom 
att dela lokal hoppas man på 
ett närmare och smidigare 
samarbete. 

Det huvudsakliga syftet 
med omflyttningen är att 
kunna samla kommunled-
ningen på ett bättre sätt på 
medborgarkontoret på Ale 
Torg. I första hand handlar 
det om sektorschefer och 
deras stab, samt verksam-
hetscheferna inom sekto-
rerna ATO – arbete, trygg-
het och omsorg och UKF – 
utbildning, kultur och fritid.

Förändringen innebär 
också att utrymme frigörs 
från Alafors när personal 
flyttas till Nödinge.

Nära IFO
På Norra Klöverstigen med 
ingång mot Mellangår-
dens förskola hälsar Anette 
Olsson, enhetschef för 
Daglig verksamhet välkom-

men i dörren.
Till skillnad från det stora 

kontoret på Ale Torg bidrar 
lägenhetslokalen till en mer 
gemytlig miljö med, fönster 
i markplan, ett ordentligt 
kök och en trevlig arbetssal 
anpassad för gruppaktivite-
ter. 

– Det är dessutom nära 
till IFO (individ- och famil-
jeomsorgen) vilket är posi-
tivt. Jag tror att det här 
kommer att bli riktigt bra 
när vi väl kommit i ordning, 
säger Andreas Witt. 

Själv kommer han att sitta 
på medborgarkontoret och 
kommer därför att få anled-
ning till en och annan pro-
menad. 

Anette Olsson, enhetschef för Daglig verksamhet och Andreas Witt, verksamhetschef för 
Arbetsmarknadsenheten hälsar välkommen till de nya lokalerna på Norra Klöverstigen.
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Kommunledningen samlas under samma tak

Omfl yttning pågår!Omfl yttning pågår!

BRF säteriet

Elena Fridfeldt (C), Utbildningsnämndens ordförande vill 
skapa ett bollplank med engagerade föräldrar.

Vill skapa 
ett bollplank 
om skolan

Gäller t o m 12 maj 2013, med reservation för slutförsäljning

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00, 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00

Vårlök, köp 3 betala för 2

 Stor ampel 

169:-

VÅRFEST!

Bacopa och 
liten surfina 

39:-

från

från 
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


