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ALE. Resultaten ska 
upp i Ales grundskolor.

En enig Utbildnings-
nämnd ställde sig 
bakom nämndplanen 
för 2014.

Där står lärarna i 
absolut fokus.

Utbildningsnämnden är 
tydlig inför kommande år. 
Antalet mål har reducerats 
kraftigt och består numera 
bara av två stycken, att alla 
elever ska nå godkända betyg 
och att den psykosociala 
arbetsmiljön förbättras.

Den totala enigheten 
härstammar från ett omfat-
tande arbete som Utbild-
ningsnämnden genomfört 
under hösten. I tvärpolitiska 
gruppövningar har ledamö-
terna diskuterat vad som är 
viktigt för att höja kvalitén 
i Ales grundskolor. Vilken 
påverkan har olika faktorer 
på elevens möjlighet att till-
godogöra sig kunskap.

– Gemensamt för oss alla 
var att vi var ganska långt 
ifrån det som vetenskapen 
menar är viktigt. Det gjorde 
att vi fick bra diskussioner 
och att vi kunde enas om vad 
som måste prioriteras i Ale. 
Det var väldigt nyttigt, säger 
Utbildningsnämndens ord-
förande, Elena Fridfelt (C).

Utbi ldningsforskaren 
John Hatties slutsatser har 
legat till grund för Utbild-
ningsnämndens strategiar-

bete. Enligt honom är det 
läraren och dennes förutsätt-
ningar som står i centrum för 
elevens framgångar i skolan. 
I en omfattande medarbe-
tarundersökning konstateras 
att lärarna i Ale inte mår bra, 
vilket då kan anses återspeg-
las i elevernas skolresultat.
– Därför har vi nu inlett ett 
analysarbete som ska ge mer 
detaljerade svar på vad det 
är som gör att lärarna inte 
är nöjda med sin arbetssi-
tuation. Personal som inte 
känner glädje och enga-
gemang kan självklart inte 
motivera elever på rätt sätt. 
Det känns som att detta är 
roten till problemen i Ales 
grundskola. Samtidigt ska 
poängteras att det är högsta-
dielärarna som överlag inte 
mår bra, på låg- och mellan-
stadiet har vi tvärtom mycket 
bra siffror, säger Utbild-
ningsnämndens vice ordfö-
rande, Dennis Ljunggren 
(S) och fortsätter:

– Elevens lust att lära är 
också helt avgörande och den 
kan inte stimuleras av lärare 
som inte känner glädje av att 
gå till jobbet.

 Nytt grepp
I budgeten för 2014 tar 
nämnden ett nytt grepp och 
fördelar ut samtliga pengar.

– Vi tar bort alla centrala 
medel, allt läggs ut i verk-
samheten. Det betyder sam-
tidigt att ansvaret för att hålla 

sin budget ökar. Det kommer 
inte att finnas några andra 
pengar att söka hos nämnden 
eller förvaltningen, säger 
Elena Fridfelt.

I den lokala skoldebatten 
har flera politiker höjt rösten 
om att skolan åter borde för-
statligas. Det håller varken 
Elena Fridfelt eller Dennis 
Ljunggren med om.

– Nej, det är fullständigt 
orealistiskt  och oansvarigt 
med tanke på vad det skulle 
kosta, menar Fridfelt.

– Systemet med en stat-
lig skola har vi redan testat 
i Sverige. Grejen är den att 
staten egentligen redan styr 
skolan. Det sker ju bland 
annat genom de krav som 
ställs och på den läroplan 
som alla svenska skolor ska 
följa, understryker Ljung-
gren.

Utbildningsnämndens 
tilldelade medel motsvarar i 
princip den summa som gällt 
för 2013. Aledemokraterna 
ställde sig bakom nämnd-
planen med två tilläggsyr-
kanden om att behålla 15 
miljoner kronor till politiska 
satsningar, en central buf-
fert om 6 miljoner kronor 
samt ett krav om en över-
gripande lokalutredning och 
en genomlysning av sektor 
utbildnings totala ekonomi.

Lärarnas arbetsmiljö kommer att stå i fokus under 2014. Den måste förbättras, då läraren 
anses vara nyckeln till elevens lärande.

Öppet mån-tors 9 - 18, fre 9 - 16. Lunchstängt 13 - 14

Ale Optik
       God Julönskar
med 
riktigt 
bra priser!

2 par kompletta progressiva från    2850:- 
till dig och en vän

Enkelslipade från    950:-

Vår julklapp till er: alla bågar i butiken ingår 
vid köp av progressiva eller dubbelslipade glas.

22 par kkompletta prog

SYNUNDERSÖKNING

ingår vid köp av glasögon

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lärarna i fokus i nämndplan 2014

Gäller t o m 1 december 2013, med reservation för slutförsäljning.

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

JULMYSKVÄLL

Julstjärna från 18kr

Vit Brudorkidée 199kr

Kraftiga hyacinter 15kr

Torsdag 5/12 kl 19-21
20% i butiken och utlottning av 3 st presentkort 

under kvällen! 

Amaryllis från 39kr
4-5 stänglad

Västra  gatan 71 kungälv | 0303-166 75 
v

Nu 299:-
Ord.  pris 499:-

Sort. färgEva Solo  
karaff 1,4 liter


