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ALE. Alliansen och de 
rödgröna har slutit fred i 
skolfrågan.

Aledemokraterna avstod 
dock från att ingå i den 
breda överenskommelsen.

– Tack och lov. Om första 
punkten var att lägga ned 
Himlaskolan, vad står då på 
tur? undrar partiets grupp-
ledare, Jan A Pressfeldt.

I förra veckan presenterades att 
Allianspartierna tillsammans med 
Socialdemokraterna, Vänster-
partiet och Miljöpartiet kommit 
överens om att vara överens när 
det gäller skolan i Ale. En gemen-
sam nämndplan med tillhörande 
budget arbetas fram och den poli-
tiska stridsyxan är nedlagd. Nu är 

det fokus på kloka beslut förank-
rade i vetenskaplig forskning och 
målet är tydligt; resultaten i Ales 
skolor måste förbättras! Alede-
mokraterna som har en teknisk 
valsamverkan med Alliansen valde 
däremot att inte medverka i upp-
görelsen med oppositionen.

– För det första visste vi inte vad 
överenskommelsen handlade om. 
Det har pågått samtal med fram-
för allt Socialdemokraterna om 
en bred uppgörelse sedan i våras, 
men vårt krav har varit att ta fram 
ett detaljerat avtal om vad som ska 
åstadkommas. Något sådant avtal 
har aldrig presenterats för oss, så 
vad är det för överenskommelse 
de har gjort? Vi går inte in i något 

vi inte känner till och om första 
punkt var att lägga ned Himlasko-
lan, vad står då på tur? frågar sig 
Jan A Pressfeldt (AD).

Kommunstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), beklagar 
att Aledemokraterna inte vill ingå 
en överenskommelse i en så ange-
lägen fråga som skolan.

– Det är mycket olyckligt, men 
vi är glada att nästan alla andra är 
överens om att det här är rätt väg 
att gå. All forskning visar att grun-
den för en framgångsrik skola är 
att politiken är enig. Vi har dis-
kuterat det här sedan i april och 
Aledemokraterna har varit med 
på tåget hela vägen. Jag tycker att 
det är bra att vi först är överens 

om att vara överens. Detaljerna 
ska vi jobba med nu och blocken 
har egentligen aldrig stått särskilt 
långt ifrån varandra i skolfrågan, så 
jag tror inte det blir något större 
problem.

Att Aledemokraternas ställ-
ningstagande skulle hota det 
övriga Allianssamarbetet tror inte 
Mikael Berglund.

– Det här handlar bara om 
skolan och jag har inte gett upp 
hoppet om att få med AD. Jag ser 
inte varför de inte skulle vilja stå 
bakom en positiv uppgörelse om 
skolan.

Aledemokraterna är inne på 
samma spår.

– Vi vill se konkret vad de har 

tänkt göra för att vända den nega-
tiva trenden i skolan, men jag ser 
inte att detta är något som hotar 
vårt samarbete i övriga frågor. Vi 
som enskilt parti måste få fortsätta 
att avstå när vi inte tycker lika. Det 
är väl det som är politik, avslutar 
Jan A Pressfeldt.
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ALAFORS. På onsdag hade 
Utbildningsnämnden tänkt 
att fatta beslut om att av-
veckla Himlaskolans högsta-
dium. 

Efter torsdagens föräld-
rainformation ändrade sig 
ledningen. 

– Ni som föräldrar ska 
självklart känna att ni har 
fått tid att ställa era frågor 
och därför flyttar vi frågan 
till decembermötet, sa Ut-
bildningsnämndens ordfö-
rande Elena Fridfelt (C).

Föräldrar till elever i årskurs 6-8 på 
Himlaskolan hade med två dagars 
varsel inkallats till ett informa-
tionsmöte rörande förslaget att 
avveckla högstadiet. Tillförordnade 
sektorchefen Torbjörn Jordans-
son motiverade vad som ligger till 
grund för beslutsförslaget.

– Mitt uppdrag är att analysera 
vad som har orsakat de låga skolre-
sultaten i Ale och föreslå åtgärder. 
Det finns ett antal skillnader i jäm-
förelse med riket. En av dem är att 
våra högstadieskolor är många och 
små. 360 elever brukar anses som 
ett lämpligt stort högstadium sett 
ur både ekonomiskt och pedago-
giskt perspektiv. På Himlaskolan 
går det drygt 160 elever, förklarade 
Torbjörn Jordansson och fortsatte:

– Ett annat bekymmer är att 
skapa en organisation på varje 
skola med ämnesbehöriga lärare. 
Det är svårare ju mindre skolan är, 
eftersom det blir svårt att erbjuda 
tillräckligt många undervisnings-
timmar när eleverna är färre. Ett 
mindre lärarkollegium är också mer 
sårbart när någon blir sjuk. Tyvärr 
har vi också ganska höga sjuktal hos 
vår personal.

Tittar vi på de kommande elev-
kullarna är de fortsatt ganska små.

Himlaskolans standard som 
byggnad användes också i argu-
mentationen. Renoveringsbehovet 
de kommande tio åren uppskattas 
till 70 miljoner kronor.

Verksamhetschef, Joakim Öst-
ling, informerade vidare om att 
tjänstemännen redan inlett plane-
ringen för hur Himlaskolans elever 
ska slussas över till Kyrkbyskolan i 
Ale gymnasium med start höstter-
minen 2014.

– Även om beslutet inte är taget 
vet vi att det här kommer att kräva 
noggranna förberedelser, därför har 
vi redan börjat samtala. Det sker på 
ledningsnivå, med lärare och elever 
samt inte minst med er här ikväll.

Skottgluggen
Utbildningsnämndens ordförande, 
Elena Fridfelt (C), och vice ordfö-
rande Dennis Ljunggren (S), fick 
sedan ställa sig i skottgluggen för 
föräldrarnas frågor. Dessa var som 
väntat mycket kritiska, både till 
själva idén och sättet som den pre-
senterades på.

– Det är beklagligt att det har gått 
så fort, men det var med respekt för 
elevernas rätt att kunna använda 
det fria skolvalet. Om vi fattar 
beslut om att lägga ner Himlasko-
lans högstadium ska eleverna kunna 
välja en annan skola än den som vi 

kommer att hänvisa till. Därför ville 
vi gå ut med informationen så fort 
som möjligt, sa Elena Fridfelt och 
Dennis Ljunggren förtydligade:

– Ett annat skäl är att vi ville 
undvika spekulationer. Vi ville att 
ni skulle få rätt information direkt 
och därför blev det extremt kort 
förberedelsetid för er, men vi ställer 
gärna upp på fler träffar.

Tanken var från början att 
Utbildningsnämnden skulle fatta 
beslut rörande Himlaskolans fram-
tid redan på onsdag. Det ändrades 
under onsdagskvällen. Föräldrarna 
ska få ytterligare ett informations-
tillfälle, onsdag 27 november, och 
nämnden skjuter således upp frågan 
till decembermötet. Ingen av de 
närvarande politikerna verkade 
dock vackla i frågan.

– Det här är inget beslut man tar 
för att det är direkt roligt, men jag 

är övertygad om att en skola med 
350 elever är bättre för både elever 
och lärare än två mindre enheter. 
Att slå ihop Himlaskolan och Kyrk-
byskolan i Ale gymnasiums lokaler 
kommer på sikt att få positiva effek-
ter för båda skolorna, underströk 
Dennis Ljunggren.

Ingen besparing
Mötesledningen var noga med att 
betona att Himlaskolans avveckling 
inte med automatik innebär att de 
negativa resultaten i Ales skolor är 
lösta. Himlaskolan läggs heller inte 
ner för att den är sämre än någon 
annan. Helhetslösningen med Ale 
gymnasiums lokaler i centrum 
anses dock vara mest logisk. Till 
nästa möte krävde flera föräldrar 
bättre underlag, konsekvensanaly-
ser och försäkringar om hur klas-
serna ska bevaras.

Det fanns också en uppfattning 
om att beslutet tas av ekonomiska 
skäl för att helt enkelt spara pengar. 
Det dementerade bland andra 
Dennis Lunggren flera gånger.

– Det har vi från politiskt håll 
varit oerhört noga med att fram-
hålla. Alla lärare ska jobba kvar och 
förhoppningsvis flytta med till Ale 
gymnasium. Nämndens budget är 
orubbad, inte en krona ska sparas. 
Tvärtom anser jag att vi behöver 
mer resurser till skolan i Ale. De 
åtgärder vi nu genomför gör vi 
endast för att få upp resultaten i 
våra skolor.

Enligt förslaget ska Himlaskolan 
avveckla sitt högstadium till nästa 
läsår, det vill säga hösten 2014.

– Men när det gäller skolan är Aledemokraterna inte med på tåget
Allianssamarbetet inte hotat av överenskommelsen

"Vi är överens om att vara överens"
Politisk kraftsamling för att vända skoltrenden i Ale

ALE. Den uteblivna 
resultatförbättringen 
i Ales skolor har enat 
politikerna.

Nu tas ett samlat 
grepp över blockgrän-
serna för att försöka 
vända trenden.

– Vi är överens om 
att vara överens, säger 
oppositionsråd Paula 
Örn (S).

Den moderatledda Alliansen 
är överens med Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet om att vara eniga 
i den lokala skolpolitiken. 
Den ska inte längre smuts-
kastas i debatten, utan nu är 
målet att samlas och formu-
lera en gemensam strategi för 
skolans framtida utveckling i 
Ale.

– Egentligen finns det få 
konfliktytor och egentligen 
inga ideologiska skillnader 
heller när det gäller hur vi ser 
på skolan lokalt. Vi har redan 
inlett arbetet med en nämnd-
plan och tillhörande budget 
för Utbildningsnämnden. 
Det går hittills smärtfritt. 

skolan kraftfullt. Efter tre år 
vid makten erkänner Kom-
munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), att 
han nu ser annorlunda på 
saken.

Missbedömde kraften
– Vi missbedömde kraften i 
att vara eniga. Skolans pro-
blem måste lösas långsiktigt, 
det är inget du gör över en 
natt. Vi har också tagit del 
av SKL, Sveriges kommuner 
och landsting, vars rapport är 
tydlig med att kommuner där 
politiken är enig har haft stor 
framgång i sitt förändringsar-
bete med till exempel skolan, 
säger han.

Att skolan i Ale har haft en 
negativ resultatutveckling de 
senaste mandatperioderna är 
besvärande för kommunen i 
stort.

– Skolan är för viktig för att 
bråka om. Därför var det inte 
svårt för oss att besvara Alli-
ansens invit. Vi kommer att 
behöva stå eniga för att fatta 
de klokaste besluten, säger 
Dennis Ljunggren (S), vice 
ordförande i Utbildnings- sen. Den försöker vi ta fram prioritera i skolan fram över, övriga samarbete återstår 

Eniga om skolan. En bred politisk uppgörelse för att kraftsamla kring skolan i Ale är på plats. 
Alla partier förutom Aledemokraterna och Sverigedemokraterna är med på tåget. Från vän-
ster: Tony Karlsson (KD), Paula Örn (S), Peter Rosengren (MP), Ingmarie Thorstensson (V) 
och Elena Fridfelt (C). Främre raden från vänster: Mikael Berglund (M), Rose-Marie Fihn (FP), 
Dennis Ljunggren (S) och Fredrik Johansson (M). 

Faksimil Alekuriren vecka 46, 
2013.

Uppskjutet beslut om Himlaskolan
– Utbildningsnämnden behandlar ärendet i december

Utbildningsnämnden planerar att avveckla Himlaskolans högstadium. Från och med höstterminen 2014 hänvisas elev-
erna istället till Kyrkbyskolan som numera huserar i Ale gymnasium. I nämnden är det bara Aledemokraterna som öp-
pet kritiserat förslaget. Nämndens ordförande Elena Fridfeldt (C) och vice ordförande Dennis Ljunggren (S) är överens.
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Dennis Ljunggren (S).

Elena Fridfeldt (C).


