
Vi Sverigedemokrater 
står inte bakom en 
nedläggning av Him-

laskolan i Alafors. Det är av 
flera skäl, för det första tror 
vi inte på jättelika institu-
tioner där barn bara är en i 
mängden och inte syns, för 
det andra verkar det inte fin-
nas något enstämmigt argu-
ment endast några lösa slag 
i luften som man hoppas 
att barnens föräldrar skall 
acceptera. Vi menar att det 
är fel att slå samman skol-
enheterna till större skolor. 

Barnen skall kunna känna 
en trygghet och tillit till 
skolan. För att åstadkomma 
en sådan trygghet tror vi att 
ledorden är småskalighet 
och en gemytlig atmosfär. 
Vi anser att orten Alafors 
med sina lugna omgivningar 
är utmärkt för att bedriva 
skolverksamhet på, med 
närhet till friluftsområden, 
närhet till landsbygden, 
motionsspår och skidbacke 

med mera. Orten inbjuder 
inte heller till en massa 
kommers och annat såsom 
Kyrkbyskolan gör med Ale 
Torg som närmsta granne. 
Himlaskolan/Ledetskolan 
har alltid varit landsbygdens 
skola.

De kommande årens 
barnkullar inom Himlasko-
lans upptagningsområde är 
något större än de som går 

där just nu. Att som utre-
daren för nedläggningen 
gjort, blint titta på och fram-
häva hur många ett- och 
tvååringar som finns inom 
upptagningsområdet förefal-
ler inte seriöst eftersom att 
vi ännu inte vet hur många 
som väljer att flytta in till vår 
kommun under tiden.

Låt staten ta över
Vi Sverigedemokrater har 
alltid förespråkat ett återför-
statligande av skolan. Varför 
det är extra kul nu när flera 
andra uttryckt samma vilja 
i den här tidningen, till 
och med skolpartiet (FP) 
självt har vaknat upp. Flera 
undersökningar visar på att 
de regionala skillnaderna nu 
är större än tidigare. Skolan 
borde styras med en hand 
och inte av fritidspolitiker 
på kommunal nivå som inte 
under några omständigheter 
har en möjlighet att sätta 
sig in skolans all proble-
matik. Vår kommun ligger 
generellt sett mycket lågt i 
jämförelsen kommunerna 
emellan, bara det är ett bevis 
på att skolan behöver byta 
huvudman. 

Vi Sverigedemokrater 
betonar den pedagogiska 
valfriheten, och menar att 

elever och föräldrar skall 
ges goda möjligheter att 
välja skola och skolform. 
Vi menar att friskolor skall 
fungera som ett komplement 
till den offentliga skolan, 
inte minst för att öka utbu-
det och valfriheten, men 
också för att sätta press på 
den offentliga skolan i syfte 
att öka kvaliteten i den-
samma. Vi tror dock inte på 
idén som Aledemokraterna 
har presenterat om att i all 
sin hysteri inrätta friskolor 
i hela kommunen, det är 
viktigt att andelen friskolor 
inte blir så stor att kvaliteten 
i den kommunala skolan blir 
lidande.

Avslutningsvis vill vi 
påpeka att våra skolor måste 
få kosta pengar. Vi måste 
sluta tänka kortsiktigt och 
i stället se skolan och våra 
barn och ungdomar som en 
framtida investering. För att 
få ett fungerande samhälle i 
stort krävs att skolan lyckas 
med sin uppgift. Av den 
orsaken tror vi det är viktigt 
att låta våra grundskolor 
bygga på småskalighet. 
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Ring och boka tid eller kom in 
till mig på kontoret i Ale.

Lennart Jansson 
Säljare Lantbruksförsäkring,
0521-27 31 31

lansforsakringar.se/alvsborg

Vi hjälper dig med 
lantbrukets Bank- och  
Försäkringslösningar.

gar.se/alvsbborg

Söndagen den 24 
november samla-
des nya och gamla 

medlemmar på Fars Hatt 
i Kungälv för att fira för-
eningens 40-årsjubileum. 
Det blev en eftermiddag 
i nostalgins tecken. Kjell 
Gustavsson, Ingemar 
Thorsson, Asta Bengts-
son och Birgitta Anders-
son, som varit med från 
start, delade med sig av 
sina minnen.

Vänsterpartiet i Ale 
grundades 1983 inför 
bildandet av Ale storkom-
mun. Partiföreningar 
i Starrkärr, Nödinge, 
Surte/Bohus och Agnes-
berg slogs samman. Till 
ordförande för den nya 
föreningen valdes Mona 
Johansson från Bohus. 
Kampen för ett solidariskt 
samhälle och ett stort mil-
jöengagemang har funnits 
som en röd tråd genom 
åren. Många är de som 
bidragit med sitt arbete. 
Kjell Gustavsson valde 
att lyfta fram Kenneth 
Andersson, som var en av 
dem som tog initiativ till 
bildandet och som under 
många år var med och 
formade partiföreningens 
politik. Under eftermidda-
gen bjöds på ett dignande 
julbord.

Johnny Sundling, 
som idag är föreningens 
ordförande, avslutade 
jubileumsträffen med att 
blicka framåt. Nu står vi 
inför ett år med val till 
både EU, riksdag, region 
och fullmäktige. Innan 
dess har Vänsterpartiet sin 
kongress i början av janu-
ari. Nu handlar det om 
att slå vakt om välfärden. 
För detta krävs ett slut på 
den borgerliga politiken 
och ett maktskifte både på 
riks- och lokalplanet.

Styrelsen
Vänsterpartiet i Ale

Kjell Gustavsson.

Vänsterpartiet 
i Ale 40 år

"Vi tänker inte sitta på läktaren"
Vi blev förvånade och 

inte så lite upprörda 
över Aledemokrater-

nas insändare i förra veckans 
nummer av Alekuriren. 
Samma vecka kan man läsa 
om hur utbildningsnämnden 
är eniga om en nämndplan 
som prioriterar personalen i 
våra skolor högst. Det är ett 
led i vår strävan efter att ge 
våra barn och elever bästa 
möjliga förutsättningarna 
för att nå sina mål.

Vi har högt förtroende för 
personalen och ledningens 
kompetens i Ales skolor. 
Däremot är vi medvetna 
om att vi måste göra fler 
insatser från politiskt håll. Vi 
måste ge personalen bättre 
förutsättningar så att de 
kan hjälpa barnen att nå ett 
bättre resultat i skolan.

Arbetet med nämndplan 

har föregåtts av utbildning i 
forskningsresultat och tvär-
politiska gruppdiskussioner. 
En enig nämnd anser att 
personalen är vår viktigaste 
resurs för framgång. Här 
har även Aledemokraternas 
representanter deltagit, 
samma representanter som 
nu påstår att personalen och 
ledningen i Ales skolor är 
inkompetent. På vilket sätt 
anser Aledemokraterna att 
ett sådant uttalande gynnar 
vår personal och ger perso-
nalen bättre förutsättningar?

Vi tror att kommunala 
friskolor kan vara jättebra 
alternativ, men är mycket 
medvetna om att sådana ini-
tiativ måste komma från per-
sonalen själva för att det ska 
bli bra. Vi vet att det aldrig 
blir bra om politikerna 
tvingar en rektor att bli VD 

och tvingar lärare att bli 
styrelseledamöter.  Därför 
är Aledemokraternas vilja 
om att kommunstyrelsen ska 
tvinga skolor att bli friskolor 
ett ogenomtänkt och dåligt 
förslag.

AD vill inte ta ansvar
Det som är tydligt är att 
Aledemokraterna inte vill 
vara med och ta ansvar för 
skolorna i Ale. Antingen 
ska staten ta ansvaret, eller 
så ska skolan skötas utan 
politikers inblandning. Och 
om någon alls ska ta ansvar 
så ska Aledemokraterna i alla 
fall inte vara med, utan väljer 
att stå utanför den politiska 
överenskommelsen i Ale. 
Ändå väljer era företrädare 
i nämnden att lägga förslag 
som innebär att politikerna 
skulle ta 15 miljoner kronor 

från skolans verksamhet och 
använda till politiska sats-
ningar. 

Aledemokraterna har 
aktivt valt att ställa sig vid 
sidan av den politiska skolö-
verenskommelsen, de har 
valt att placera sig själva på 
läktaren. Vi andra tänker 
vara med och spela matchen! 
Vi tänker vara med och spela 
tillsammans som ett lag för 
att nå målet om en bättre 
skola i Ale. Politikerna är 
en spelare i matchen. Peda-
gogerna och ledningen är 
andra viktiga spelare. För-
äldrar och eleverna är några 
till. Aledemokraterna har 
valt att passivt titta på.

Matchen är bara påbörjad 
och det finns tid för er att 
välja att vara med och jobba 
tillsammans med oss för att 
lyfta skolan i Ale. Låt oss 

veta när ni vill vara med och 
passa, springa och göra mål 
tillsammans med oss andra 
i laget. 
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Småskalighet och trygghet i Ales skolor!
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