
Överenskommelsen 
om att vara överens i 
Ales skolfrågor hade 

ett innehåll. Att avveckla en 
skola är bland de tuffaste 
besluten en politiker kan 
fatta. Då har jag förståelse 
för att Alliansen inte ville 
stå ensam på scenen. Det 
var, sett utifrån ett politiskt 
strategiskt perspektiv, mycket 
klokt. Nu delar politikerna 
på ansvaret och uppgiften att 
försvara nedläggningen av 
Himlaskolan. Den politiska 
debatten uteblir, men det 
hade den kanske gjort ändå. 
Beslutet är det nämligen svårt 
att kritisera. Det finns inte 
längre någon koppling mel-
lan att en liten och nära skola 
skulle vara samma sak som 
en bra skola. Utmaningarna i 
skolan är tuffare än någonsin 
och precis som alla andra 
yrkesgrupper behöver lärarna 
medarbetare att bolla idéer 
med. Samhällets tekniska 
revolution har inte undgått 
skolan. IT-tekniken har 
tagit stor plats även där och 
detta ställer självklart krav på 
nya pedagogiska lösningar. 
Eleverna tar sig snabbt fram 
i den snåriga datadjungeln 
och kunskapen hämtar de 
av varandra. Lärarna måste 
göra samma sak, samtala 
och lära av varandra. Därför 
är det idag ett måste att ett 
lärarkollegium inte är för 
litet och begränsat. Chef för 
sektor utbildning, Torbjörn 
Jordansson, menar att 360 
elever anses vara en bra 
dimensionerad högstadie-
skola både ur pedagogisk och 

ekonomisk synvinkel. Slår vi 
ihop Kyrkbyskolan och Him-
laskolan i Ale gymnasium blir 
det totalt 346 elever. Ganska 
nära perfekt.

Föräldrainformationen till 
berörda föräldrar på Him-
laskolan var laddad, men 
protesten var långt ifrån 
total. Det fanns föräldrar som 
vittnade om barn som såg 
fram mot att få gå i Ale gym-
nasium. För Nolbarnen blir 
det inte heller längre att resa 
till Nödinge än vad det är att 
ta bussen till Ledet. Hade 
mötesledningen inte sölat in 
i sifferträsket, utan istället 
ägnat kraft åt de praktiska 
frågorna hade de kommit 
helt oskadda från mötet. Den 
viktigaste frågan för både 
föräldrar och elever är ju att 
klasserna inte splittras och att 
lärarna i möjligaste mån följer 
med. På den punkten borde 
man varit tydligare för varför 
ska någon av klasserna splitt-
ras om det ändå inte handlar 
om att spara resurser?

Upplägget på informa-
tionsmötet var också något 
förvirrande. Först presente-
rade tjänstmännen besluts-
förslaget för att sedan lämna 
plats för frågor – till politi-
kerna – som enligt dem själva 
precis tagit del av handlingen. 
Nja, frågan om Himlaskolan 
har nog diskuterats betyd-
ligt längre och varför skulle 
inte topptjänstemän kunna 
svara på frågor i 
ett ärende som de 

själva berett? Nu insåg de 
problematiken och de flesta 
frågeställningar kunde besva-
ras av någon i panelen.

Den snabba gången i 
hanteringen av Himlaskolan 
irriterar helt förståeligt för-
äldrarna, men kritiken hade 
inte blivit mildare oavsett när 
beskedet hade kommit – så 
långt kan vi nog vara överens. 
Däremot tycker jag nog att 
våra politiker kan vara mer 
rakryggade och erkänna när 
de tagit ställning för även om 
beslutet om Himlaskolans 
nedläggning inte är formellt 
taget så finns det en klar 
majoritet för det. ”Om vi tar 
beslutet…” kunde har ersatts 
med ”När vi tar beslutet”. 
Det hade varit mer ärligt och 
mer korrekt.

Det kan också förefalla 
aningen klumpigt att ena 
veckan posera glatt i lokaltid-
ningen rörande en överens-
kommelse om skolan för att 
nästa vecka kalla föräldrar till 
ett informationsmöte om en 
snar nedläggning av Himla-
skolan.

Ale Brottsofferjour
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Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
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Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 15 600 
ex. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 

sista veckan varje månad, 19 500 ex.  
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Tryck 
Bold Printing Borås 2013.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande.  
För fel i annons svarar tidningen för högst 
kreditering av annonskostnaden eller ett 
nytt införande.
Allt återgivande av texter, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande 
innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av  
Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. Vår reklambyrå  
tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom 
film och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom 
reklam och marknadsföring ska behöva vända sig någon 
annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss 
om webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny 
gren i vår verksamhet där vi gärna vill vara med och räkna 
på uppdragen. 

Inne & utebelysning
Ale Lampan

JULBELYSNING
Inomhus och utomhus

– Allt du behöver!

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Ö

TYGLADAN

Julen 
  är här!

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

Duktyger
VAXDUK 30:- /m VAXAT LINNE 149:- /m

BORDSFILT 70:- /m

METERVARA, FÄRDIGSYTT OCH INREDNING

GARDINSTÄNGER 99:- FLEECE 65:- /m

Vi har fått in ett parti barnkläder 
från bl a Fransa samt

utsvängda jeans från La Redoute. 
Som vanligt våra låga priser på garn.

Varmt välkomna!

89:ans Shop

89:ans Shop, Göteborgsvägen 89, ÄLVÄNGEN

Medlemmarna i Ale Golfklubb kallas härmed till

lORDINARIE 

ÅRSMÖTE
Torsdag 5 dec 2013 kl 18.00
Lokal: Medborgarhuset,  
Alafors, Biografsalongen

Budgetmöte
Torsdagen den 21 nov.

 kl: 15.00
I Bohus servicehus

Program: Kören sjunger, 
sedvanliga mötesförhandlingar 

med 2014 års budget.
Underhållning med Peter och Peter 

Kaffe med dopp.

Varmt välkomna!

SURTE-BOHUS

PRO 
Surte-Bohus
Inbjuder till:

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

BASAR
i Skepplanda Församlingshem
Lördag 23 nov kl 13.00

Då all försäljning börjar med:
Tombola, Lotterier, Kaffeservering.

Auktion: med handarbeten,  
brynost och hembakat m.m.

Alla hälsas Hjärtligt Välkomna!
Skepplanda Röda Korskrets

TACHANGS 
IMPORT & MASSAGE

HA INTE ONT 
I ONÖDAN!

BESTÄLL TID FÖR MASSAGE  
Nu i nyöppnad regi i Lilla Edet, 

Lars Svensgatan 5 (intill swedbank).
Tel: 0767-01 84 50

Välkomna!

Medtag 
annonsen och få 
20% RABATT

BROMSEXPERTEN

  inkl. moms/hjul*

Utan handbroms  inkl. moms per axel  
Med handbroms  inkl. moms per axel*

  
Utan handbroms   inkl. moms per axel*                         
Med handbroms          inkl. moms per axel*

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.


