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ALE. 200 000 kronor ska 
användas för att införa 
så kallat förstelärarsys-
tem i förskolan. 

Syftet är att lyfta duk-
tiga förskollärare och 
ge dem möjlighet till ett 
karriärlyft samtidigt 
som deras kompetens 
tas tillvara.

Förstelärare inom skolan har 
redan kickat igång och som 
första kommun i Västsverige 
satsar nu Ale på konceptet 
även inom förskolan.

Det innebär en extra sats-
ning på duktiga förskollärare 
som får möjlighet till ett kar-
riärlyft samtidigt som deras 
kunskaper kan spridas vidare. 
I Ale är tre tjänster aktuella.

– Syftet är att lyfta dukti-
ga förskollärare i kommunen 
genom att dels frigöra tid för 
att låta dem fokusera på sina 
områden, dels möjliggöra en 
löneökning. Ofta är det ti-
den som inte räcker till, säger 
Elena Fridfelt (C), Utbild-
ningsnämndens ordförande. 

JOHANNA ROOS

ALE. Skolinspektionen 
riktade 2012 kritik mot 
Ales skolor för brist-
fällig analys och upp-
följning av elevernas 
resultat. 

Nu satsas 1 miljon 
kronor från utvecklings-
fonden för att öka infö-
randet av systematiskt 
kvalitetsarbete.

Pengarna ska främst använ-
das till fler konsulttimmar 
för rektorer, förskolechefer 
och sektorsledning.

Syftet är att öka takten 
när det gäller införandet av 
systematiskt kvalitetsarbete 
inom skolan.

– Vi har haft en konsult 
inne som jobbat med mål 
och resultatstyrning, för att 
prata om vad det innebär 

och hur man jobbar med 
det. Den andra biten är att 
sätta strukturer, det ska bli 
verkstad också, säger Elena 
Fridfelt (C), ordförande i 
Utbildningsnämnden. 

Hon poängterar att det 
inte ska innebära någon ex-
trauppgift, då det istället 
handlar om att ta tillvara på 
de resurser som finns. 

– Man gör en insats på 
elevnivå där man jobbar med 
att analysera hur man upp-
nådde effekterna. Om man 
till en början bara fört in 
statistiken gäller det nu att 
också följa upp och utvärde-
ra. Först då blir det ett sys-
tematiskt kvalitetsarbete. Vi 
har redan kommit en bra bit 
på väg och nu speedar vi upp 
arbetet ytterligare.
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ALE. Hur kan fler äldreboenden få 
nylagad mat?

Hur kan matkvaliteten förbättras?
Det är två frågor som ska utredas 

med stöd av 1 miljon kronor från 
AFA-pengarna i utvecklingsfonden.

– Mer mat borde lagas på plats och man ska nu 
titta på hur det kan bli möjligt. Man kommer 
även att utreda hur matkvaliteten kan förbätt-
ras samt om det skulle vara möjligt att hålla 
öppet matsalen även för pensionärer som inte 
bor på äldreboende, men som vill komma och 
äta, säger Boel Holgersson (C), ordförande i 
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. 

Hon menar att det handlar om att se hur 
man kan samutnyttja tillagningsköken så att 
fler kommunala verksamheter kan dra nytta 
av dem. 

Idag får de flesta sin mat från Ale matservi-
ce, men på det nybyggda äldreboendet Backa-
vik i Nödinge lagas all mat på plats.

– Man ska nu undersöka hur det skulle kun-

na utnyttjas av fler kommunala verksamheter 
i närheten. Dessutom tittar man på möjlighe-
ten att öppna fler tillagningskök. På Klockar-
ängen finns ett kök, men då det varit stängt en 
lägre tid måste det först anpassas till dagens 
krav. Även på Björkliden finns eventuellt den 
möjligheten.

Det är några av utredningarna som peng-
arna, 1 miljon kronor från utvecklingsfonden, 
ska användas till. 
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Tisdag 18 februari

Försök till stöld
På Bohuspraktiken försöker 
någon tillgripa tv-apparaten 
som hänger i väntrummet. 
Personalen upptäcker att 
tv:n plockats ned från 
väggen och placerats under 
en filt.

Försök till stöld rapporte-
ras från Coop Nära i Surte. 
Butikschefen upptäcker en 
obehörig person på lagret. 
Senare upptäcks en låda 
innehållande cigaretter på 
lastkajen. Den misstänkte är 
en man född 1969 hemma-
hörande i Surte.

Onsdag 19 februari

Inbrott
Bostadsinbrott i Nödinge. 
Tjuvarna reser en stege 
upp till andra våningen och 
bryter upp ett fönster. Gär-
ningsmännen avbryter dock 
inbrottet och försvinner från 
platsen utan gods.

I Hjärtum upptäcks ett 
uppbrutet garage och flera 
personer iakttas i närom-
rådet. Polisen stoppar en 
bil och i denna sitter fyra 
personer. En av dem har en 
motorsåg i knäet. De fyra 
grips och förs till polisstatio-
nen för vidare utredning.

Torsdag 20 februari

Brand
En person ser flera ungdo-
mar elda så att lågor slår 
upp vid ingången till pen-
delstationen i Surte. Polis-
patrullen kan själva släcka 
den Metro-låda som brinner. 
Polisanmälan skrivs gällande 
skadegörelse genom brand.

Lördag 22 februari

Misshandel
En man utsätts för en rå 
misshandel i Bohus. Målsä-
gande får ta emot sparkar 
och slag mot huvudet av en 
okänd gärningsman.

Bostadsinbrott i Surte. 
Ett källarfönster bryts upp 
och diverse gods tillgrips, 
bland annat kontanter och 
smycken.
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Satsningar på uppföljning i skolanMatlagning på äldreboendena utreds

Duktiga förskollärare ska lyftas

Maten på Ales äldreboenden ska utredas.

 Ale ska införa förstelärare i förskolan. 


