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Ronderande och 
stationär bevakning
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Ale • Kungälv • Lilla Edet

RONDEN

Måndag 27 maj

Narkotikabrott
En 21-årig man hemmahörande 
i Nödinge gör sig skyldig till 
narkotikabrott och våldsamt 
motstånd.

Onsdag 29 maj

Skadegörelse
Skadegörelse på en bil som 
står parkerad i Nödinge. 
Vindrutan spräcks och rödfärg 
rinner ut över motorhuven. 
Även ett intilliggande garage 
förses med målarfärg.

En moped tillgrips i Bohus.

Torsdag 30 maj

Bensintjuv
En smitning från bensinnota 
rapporteras till polisen. Det 
är någon som tankar utan att 
betala på Statoil i Älvängen.

Fredag 31 maj

Försök till båtstöld
Någon försöker tillgripa en 
båt i Nödinge båthamn. Gär-
ningsmännen bryter sönder 
tändningslåset, men lyckas inte 
få igång båten.

En ruta krossas till en lägen-
het på Södra Klöverstigen i 
Nödinge.

Inbrott i en container i Surte. 
Diverse verktyg tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 27/5 – 3/6: 36.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS

ÄLVÄNGEN. Ett 30-tal 
föräldrar till elever på 
Aroseniusskolan är 
upprörda över skolled-
ningens beslut om att 
splittra en blivande ni-
ondeklass och dela upp 
den på övriga klasser.

– Anledningen till att 
vi omfördelat resur-
serna är att det ska bli 
så bra som möjligt för 
eleverna, menar rek-
torn Carina Olsson.

När eleverna som nu går i 
årskurs åtta kommer tillbaka 
efter sommarlovet kommer 
fem klasser att ha blivit fyra. 
Beslutet har upprört både 
elever och föräldrar, som nu 
skrivit ett brev till Utbild-
ningsnämnden.

Enligt rektorn Carina 
Olsson är det inte en fråga 
om besparingar utan en 
omfördelning av resurser. 

– Nu får vi ytterligare 
lärare som fördelas på olika 
ämnen. På alla mattelektio-
ner i nian kommer det att 
finnas två lärare samt på hälf-
ten av SO-lektionerna. I de 
övriga ämnena kommer det 
att vara två till viss del. Vi har 
lagt resurserna på de teore-
tiska ämnena. 

Tanken menar hon är att 
öka kvaliteten och höja resul-
taten, även om klasserna blir 
större än tidigare.

– Det kommer att vara 
30 och därunder i varje 
klass med två lärare på ett 
antal lektioner, jämfört med 
en lärare på 25 elever som 
det varit hittills. Praktiska 
ämnen som slöjd och musik 
har man ändå i halvklass och 
då blir man 13-14 istället för 
9-10 och det är ändå ganska 
bra, säger Carina Olsson.

Oro för betygen
Förändringen har väckt oro 
hos ett 30-tal föräldrar och 
elever, som menar att grupp-
dynamiken och sammanhåll-
ningen riskerar att påverkas 
negativt.

– Det är en stökig klass som 
splittras och det kommer att 
påverka oss negativt. Vi har 
en bra sammanhållning och 
alla känner sig trygga med att 
redovisa muntligt och prata 
inför klassen. Nu är vi rädda 
att det kommer att bli annor-

lunda och att våra betyg ska 
påverkas i nian, som är det 
viktigaste året. Detta gynnar 
bara den klassen som splittras 
medan vi andra blir behand-
lade som luft, säger en elev. 

Eleverna är också besvikna 
över att de dessutom tvingas 
byta lärare till hösten. En 
förälder uttrycker oro över 
att det, i kombination med 
en förändrad gruppdynamik, 
ska äventyra betygen. 

– Man ska inte laborera 
med niorna. Nu har vi skri-
vit ett brev till Utbildnings-
nämnden och vi är beredda 
att dra detta långt om det 
skulle behövas, säger en för-
älder.

Informationen brustit
Carina Olsson går emot 
påståendet om att klassen 
som ska splittras skulle vara 
stökig, men medger att det 
inte är en slump att man valt 
just den.

– Det är en av de lugnaste 
klasserna att undervisa i, 
men enskilda elever har olika 
behov. Det finns saker att 
jobba med både enskilt och 
som grupp, mer kan jag inte 

uttala mig om. Vad gäller 
gruppdynamiken har vi 
elever som börjar och slutar 
hela tiden. Nu är skillnaden 
att man redan innan vet vilka 
som kommer att flytta över. 

För två veckor sedan hölls 
ett möte på skolan som initie-
rats av skolrådet och föräld-
rarna själva där rektorn och 

biträdande rektorn informe-
rade om förändringen.

– Vi har brustit i informa-
tionen, helt klart. Vi skulle ha 
meddelat föräldrarna innan 
vi berättade för eleverna, 
säger Carina Olsson. 

Hon poängterar att en 
lång process ligger bakom 
beslutet och att diskussioner 

har förts i arbetsgruppen.
– Det är inte så att vi 

tycker exakt samma, men 
som helhet är vi eniga om att 
detta är rätt beslut.

Delade meningar. När eleverna som nu går i årskurs åtta på Aroseniusskolan kommer tillbaka från sommarlovet kommer fem 
klasser att ha blivit fyra – ett beslut som upprört både elever och föräldrar. Skolans rektor Carina Olsson däremot menar att 
beslutet kommer att innebära en förbättring både i undervisningssyfte och resultatmässigt.
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Splittrad klass på Aroseniusskolan upprör
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VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.

Fr vänster: Danijela Todorovic – mäklarassistent, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare,
Marie Engström – mäklare, Monica Carlsson - mäklare, Sebastian Krigholm – mäklare,  

Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Nadia Largo Westin - mäklare

www.svenskfast.se

ALE. Vid årsskiftet in-
fördes möjligheten till 
barnomsorg på kvällar 
och helger i Ale.

Intresset har dock 
varit ljummet och 
hittills har tre barn 
fördelade på två olika 
förskolor fått omsorg 
på kvällstid. 

Verksamheten anpassas 
efter behovet och någon 
rusning till ”nattis” har det 
inte varit hittills. Nu till en 
början har man haft verk-
samheten på två förskolor i 
kommunen: Olof Persgår-

den i Älvängen och Mellan-
gården i Nödinge. 

– Vi behandlar varje 
ansökan individuellt och 
man kan inte i förväg veta 
var behovet är som störst. 
I sommar kommer vi dock 
inte att kunna erbjuda 
barnomsorg på kvällar och 
helger mellan vecka 28 och 
31, säger Lena-Maria Vin-
berg, verksamhetschef för 
förskolan. 

Ansökan till ”nattis” kan 
göras på kommunens hem-
sida under ”utbildning och 
barnomsorg”.

JOHANNA ROOS

– Finns hittills på två ställen i Ale
Ingen rusning till ”nattis”
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