
För det första skulle 
vi vilja tacka för att 
våra politiker vågar 

debattera skolfrågan of-
fentligt. Det är på tiden att 
kommuninvånarna får reda 
på var enskilda politiker 
och partier står i den kanske 
viktigaste valfrågan.

När det gäller statistik 
så kan man visa mycket 
beroende på perspektiv. 
De siffror som vi redovisat 
stämmer dock. Vi är nog alla 
överens om att man måste 
göra något åt de sjunkande 
resultaten i Ales skolor. 
Men då måste man först 
ha en generalplan och inte 
göra enskilda destruktiva 

brandkårsutryckningar som 
försämrar våra skolbarns 
kunskapsutveckling. Vid 
vårt möte med Paula Örn 
(S) och Mikael Berglund 
(M) strax före Jul framkom 
tydligt att det inte finns 
någon övergripande plan för 
skolan. 

Den tidigare utannon-
serade överenskommelsen 
mellan M och S samt 
stödpartier visar sig inte 
innehålla något kon-
kret.  Det finns nämligen 
inget på pränt, inte ens ett 
utkast. Man är överens om 
att vara överens men man 
vet inte vad man är överens 
om. Det för tankarna till 

Tage Danielsson. I rimlighe-
tens namn borde det finnas 
någon typ av dokumenterad 
överenskommelse, detta så 
att politikernas uppdragsgi-
vare , vi kommuninvånare, 
vet vad vi skall ta ställning 
till i kommande val. Detta 
finner vi mycket allvarligt 
eftersom det mest påminner 
om att man vill begrava en 
het lokal valfråga. Varför 
skulle man annars ha så 
bråttom med att avveckla 
Himlaskolan?

Det finns forskning som 
pekar på att små skolor 
har en positiv inverkan på 
elevernas resultat, efter-
som deras engagemang för 

skolan är större än engage-
manget hos eleverna i större 
skolor. Det kan vi bland 
annat se exempel på i vår 
egen kommun. Ahlafors fria 
skola är ett exempel. Denna 
skola borde våra folkvalda 
studera för att se hur man 
kan få ekonomi och elev-
resultat att gå ihop. Lagom 
stora högstadieskolor skulle 
kunna vara en av Ale kom-
muns konkurrensfördelar. 
När det gäller frågan om att 
locka bra lärare till en skola 
så är det främst skolans 
resultat och status som 
betyder mest.  Det är en bra 
arbetsmiljö som attraherar, 
inte antalet kollegor i som 

undervisar i samma ämnen.
Det finns ett antal frågor 

som Utbildningsnämndens 
ordförande och vice ordfö-
rande bör svara på:

Varför avvecklar man 
inte Bohusskolan eller Kyrk-
byskolan istället (båda med 
sämre resultat samt mindre 
och vikande elevantal i åk 
9)?

 Varför finns ingen 
konsekvensbeskrivning och 
riskanalys för eleverna på 
Himlaskolan?

När kommer den 
utlovade kompletterande 
utredningen?

 Vilken forskning stöder 
man sig på då man hävdar 

att större skolor ger bättre 
resultat?

 Enligt Skolverket och 
Skolinspektionen är det 
alltid en nackdel för barn 
med särskilda behov och 
åtgärdsprogram att byta 
skola. Hur ser planen ut för 
att hantera detta?

 Enligt Paula Örn och 
Mikael Berglund är elev-
ernas resultat prio 1, inte 
ekonomin. Men enligt våra 
samtal med andra politiker 
handlar en avveckling av 
Himlaskolan enbart om att 
spara pengar. Vad anser ni?

Arbetsgruppen Rädda Himlaskolan

Replik till Dennis Ljunggren och Elena Fridfelt:
Var finns konsekvensbeskrivningen för att avveckla Himlaskolan?

Man häpnar över 
den slutsats som 
insändarens för-

fattare drar angående sta-
tistik kring skolresultaten i 
Ale kommun.  Sedan 2006 
har en och samma skola 
i denna kommun legat 
ohotat i topp,  Ahlafors Fria 
skola.  Resultaten för övriga 
skolor har varit nedslående 
och under lång tid under 
riksgenomsnittet! 

Javisst ibland har det 
varit olika skolor som varit 
i topp av de kommunala 
skolorna. Men alltid med 
samma ledsamma resultat, 
under riksgenomsnittet 
med råge.  En häpnads-
väckande andel av grund-
skoleeleverna har dessutom 
inte varit behöriga att söka 
de nationella programmen 
på gymnasiet. Detta kan 
man inte blunda för, inte 
ens författarkvartetten be-
stående av Elena Fridfeldt 
(C), Mikael Berglund 
(M), Paula Örn (S) och 
Dennis Ljunggren (S). 
Att sedan låta halva insän-
darutrymmet tas upp av 
statistik när man säger sig 
inte vilja ställa olika skolor 
mot varandra är uppseen-
deväckande.

Antingen ”kvartetten” 
vill det eller inte så är och 
förblir statistik ett av våra 
viktigaste styr- och analy-
sinstrument inom offentlig 
verksamhet. 

Jag menar att man 
fokuserar allt för mycket 
på sin roll som arbetsgivare 
gentemot skolans personal 
och ”praktiska” fördelar 
framför barn- och elevper-

spektivet. Såsom om det 
då per automatik skulle bli 
bättre för barnen. En idé 
vore kanske att fokusera 
på barnens villkor och som 
en konsekvens av detta 
också ge personalen bättre 
arbetsvillkor.

Eftersom uppenbarligen 
denna kvartett ser så seriöst 
på kommunen som arbets-
givare vore det intressant 
hur många och vilka 
rektorer som genomgått 
den statliga rektorsutbild-
ningen? Detta om något 
vore väl en kvalitetshöjning 
på personalnivå som skulle 
komma barnen till godo. 
När allt kommer omkring 
är ju även dom kommunin-
nevånare.

Jag menar också att 
denna ”kvartett” borde ta 
sig en funderare på hur till 
exempel  Ahlafors Fria Sko-
la kan åstadkomma så pass 
goda resultat till exakt sam-
ma kostnad (skolpengen) 
som i den kommunala 
skolan. Gladare barn, bättre 
resultat, bättre miljö och 
dessutom vad jag kan förstå 
nöjdare lärare. Kanske finns 
något att lära där?

Jag hade hoppats att min 
tidigare insändare skulle 
leda till en politiskt positiv 
motreaktion, ett erkän-
nande av faktum och en 
konstruktiv strategi för att 
åstadkomma en bättre skola 
i Ale kommun. I ”kvartet-
tens” artikel kan inte ett 
uns av strategi för framti-
den spåras. Bara det gamla 
vanliga svamlet.  

Sven Nicolaisen

Svar på ”Enskild skolas statistik inte 
anledning till avvecklingsbeslut”

Inte en uns av strategi 
för en bättre skola

Tack för att ni varje 
dag undervisar våra 
barn och för att ni 

arbetar för att de ska känna 
trygghet och bli sedda. Ni 
gör ett fantastiskt jobb!

Tack för att ni orkar 
arbeta i en miljö präglad av 
besparingskrav, PISA-re-
sultat och otrygga framtids-
villkor.

Tingbergsskolans högsta-
dium är nedläggningshotat. 
Det påverkar naturligtvis 
er arbetssituation. Många 
elever och föräldrar känner 
oro inför höstterminen. Vi 
tror att ni också känner det. 
Trots det inspirerar och 
motiverar ni våra barn varje 
dag. Den kunskap som ni 

ger våra barn är grunden för 
deras framtid.

Många föräldrar kämpar 
för att Tingbergsskolans 
högstadium ska få finnas 
kvar. Vi gör allt som står i 
vår makt för att driva den 
linje som vi tror på; en 
hållbar, kvalitativ och nära 
skola. Där är du som lärare 
oumbärlig. Frågan handlar 
inte bara om var skolan är 
lokaliserad – vi är rädda 
att också förlora duktig 
personal.

Vi anser att en kommun 
som vill vara på frammarsch 
behöver ha en skolplanering 
som tar hänsyn till geografi, 
befolknings- och närings-
utveckling. Vi vill att hela 

kommunen ska vara levande. 
Utan ett högstadium i vår 
kommundel är vi överty-
gade om att inflyttningen 
till kommunen kommer att 
minska drastiskt. Barnfa-
miljer som väljer att flytta 
efterfrågar en bra, nära 
skola. Att flytta är ett stort 
steg och när man planerar 
sin flytt gör man det med 
ett långsiktigt perspektiv. Ur 
den aspekten tittar man på 
barnens utbildning flera år 
framåt. Många av oss talar 
av egen erfarenhet.

Vi anser att skolan bär 
bygden. Skolan har ett 
symbolvärde som bevis på 
att bygden lever. Där är ni 
som lärare den viktigaste 

resursen!
Vi vill tro att politikerna 

vill fortsätta sin satsning 
på Lödöse, och menar vad 
de säger när de hävdar att 
Lilla Edet ska ha skolor 
som utgår från barnens och 
föräldrarnas behov och att 
detta är en förutsättning 
för att kommunen ska vara 
attraktiv att flytta till. En 
planerad nedläggning av 
Tingbergsskolans högstadi-
um rimmar illa med dessa 
ambitioner.

Vi kommer inte att ge 
upp kampen om att få behål-
la vår skola!

Föräldrar till barn på 
Tingbergsskolan

Öppet brev till lärarna på Tingbergsskolan

Vårt viktigaste mål är 
att förbättra skolorna 
i Ale. En del i det 

innebär dels att vi tittar på 
de goda exempel som finns. 
SKL har gjort en rapport 
om vilka gemensamma 
faktorer det finns i de kom-
muner som vänt en negativ 
skolutveckling till en positiv. 
SKL (Sveriges kommuner 
och landsting) har identifie-
rat åtta framgångsfaktorer, 
där ett av dem är att man 
i kommunen verkligen 
bestämt sig och arbetar 
tillsammans mot samma mål 
och det gäller både politik 
och tjänstemän. Det är 
därför vi jobbar tillsammans 
för att förbättra skolan. 

Nämndens gemensamma 
styrdokument, nämndpla-
nen, utgår från en analys 
över varför resultaten i Ales 
skolor inte är bra. Den utgår 
från verkligheten i Ale idag, 
inte verkligheten så som nå-
gon skulle vilja att den var. 
Det är ett stort steg framåt.

Den utgår också från 
aktuell forskning över vad 
som faktiskt spelar roll för 
elevernas resultat. Oavsett 
vilken politisk ståndpunkt 
vi har så har vi valt att utgå 
från det vi faktiskt vet spelar 
roll det utifrån forskning, 
det vill säga att läraren har 

den enskilt viktigaste rollen 
för elevers resultat.

Varför Himlaskolan?
Det handlar inte minst 

om geografi. Vi har fem 
högstadieskolor i Ale varav 
fyra är kommunala. Det är 
för många med tanke på ele-
vunderlaget. Aroseniussko-
lan i Älvängen ligger mest 
norrut och har ett elevun-
derlag som möjliggör en bra 
skolorganisation. Himlasko-
lan ligger några kilometer 
söderut och har ett för litet 
elevunderlag. Ytterligare 
några kilometer söderut 
ligger Kyrkbyskolan som på 
grund av Ale gymnasiums 
avveckling precis flyttat in i 
stora fräscha lokaler. Längst 
söderut i kommunen ligger 
Bohusskolan, även den 
skolan med ett något för 
litet elevunderlag, men utan 
annan skola i närheten.

Slöseri
När vi då tittar på vilken 
högstadieskola som bör av-
vecklas blir det Himlaskolan 
utifrån ett geografiskt och 
ekonomiskt perspektiv. Ja, vi 
skriver faktiskt ekonomiskt, 
för även om ekonomi inte 
är huvudfrågan här vore det 
slöseri med skattepengar att 
inte ha med de ekonomiska 
konsekvenserna som en 

parameter när man fattar 
beslut.

De utmaningar som 
kommer av att skapa en ny 
högstadieskola i Nödinge 
kommer att hanteras av 
personal inom sektorn och 
skolan. Personalen är väl 
medveten om vilka problem 
som kan uppstå inlednings-
vis och kommer i så fall 
att hantera dem utifrån sin 
yrkeskompetens.

Ny högstadieskola
Allt arbete med att skapa 
en ny högstadieskola i 
Nödinge, för det är så det 
kommer att bli, en ny skola 
som består av elever från 
före detta Kyrkbyskolan och 
före detta Himlaskolan, görs 
utifrån ett elevperspektiv 
det vill säga vad som blir 
bäst för eleverna och deras 
skolresultat. Detta gäller 
naturligtvis samtliga elever, 
inte minst de med åtgärds-
program.

Den erkände skolforska-
ren John Hattie säger i sin 
metaanlys ”Synligt Läran-
de” att en skola varken bör 
vara för liten eller för stor. 
Hattie skriver att elevanta-
let inte bör överskrida 800 
elever, medan det optimala 
elevantalet (för positiva 
lärandeeffekter) verkar 

ligga mellan 600-800 elever. 
Det är väldigt viktigt att 
förstå att det är svårt att säga 
exakta tal när man pratar om 
skolstorlek och dess bety-
delse för elevers lärande. Ett 
enskilt forskningsresultat, 
oavsett substans, ligger inte 
till grund för vårt beslut.

Lärarna viktigast
Det som spelar den tveklöst 
största rollen är relationen 
mellan lärare och elev.  Det 
har Utbildningsnämnden 
tagit fasta på i nämndplan 
för 2014, där stort fokus 
läggs på att förbättra arbets-
situationen för lärarna i våra 
skolor.

I arbetet inför avveck-
lingsbeslutet är det tydligt 
att de positiva effekter en 
större högstadieskola kom-
mer att ge för våra elever 
överväger de utmaningar 
som en sammanslagning 
medför.
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