
I fredags presenterades 
innehållet i den politiska 
överenskommelsen om 

skolan i Ale. Det är tveklöst 
starten på något nytt, men 
någon revolution är det inte 
och skönt är väl det. Skolans 
eventuella framgångar bygger 
knappast på sensationer, 
snarare på de mest själv-
klara  grundstenarna såsom 
arbetsmiljö, att lärare och 
elever trivs på sin arbetsplats, 
att alla känner delaktighet 
och engagemang. Det är just 
till detta man nu vill hitta 
tillbaka i Ale. Därför har 
Allianspartierna och de röd-
gröna enats om att involvera 
150 lärare och skolledare i ett 
omfattande förändringsarbe-
te med fokus på bland annat 
goda pedagogiska exempel, 
lärarnas psykosociala arbets-
miljö, digitala lärresurser och 
en förbättrad resursfördel-
ning. Gruppdiskussioner ska 
leda fram till åtgärdsförslag 
som sedan ställas samman 
i ett gemensamt dokument 
som kommer behandlas 
politiskt. 

Med tanke på den uttalade 
inställningen lär det vara 
lika med politiskt självmord 
att inte gå skolan till mötes 
så länge satsningarna som 
föreslås är inom ramen för 
vad som är rimligt. Jag har 
en känsla av att den politiska 
ledningen oavsett sida av 
blocket numera är beredd att 
gå i princip hur långt som 

helst för att vända på skolans 
negativa resultatutveckling 
och det ligger mycket i vad 
båda kommunalråden Mika-
el Berglund (M) och Paula 
Örn (S) sa:

”Nu har vi testat det mesta 
och inte ens ett maktskifte har 
hjälpt. Vi måste vara långsik-
tiga och göra förändringar som 
överlever valnatten. Att ta det 
här initiativet och vara överens 
precis inför en intensiv valrörel-
se visar att vi menar allvar”.

Jag blir i alla fall stolt när 
vi i Ale försöker ta ansvar 
och angripa ett svårt problem 
tillsammans. Skolans bekym-
mer är djupt rotade, men att 
lösningen skulle vara särskilt 
avancerad vägrar jag tro. 
Kommunchef Björn Järbur 
talade på pressträffen om att 
öka tilliten i alla riktningar. 
Föräldrar måste få större 
förtroende för personalen i 
skolan, lärarna måste känna 
tillit för sin ledning och 
rektorerna behöver känna 
samma sak för de politiska 
besluten. En bättre tillit 
lägger grunden för förbätt-
rade förutsättningar att höja 
resultatnivån i skolan. Kom-
munledningens slutsats är att 
pedagoger som mår bra med-
för att eleverna får en ökad 
lust att lära. Det är svårt att 
säga emot. Det som kan bli 
problematiskt är snarare 
att de åtgärder som främst 
kommer att önskas också 
har en prislapp. Överlever 

överenskommelsen och det 
politiska samarbetet även 
en sådan diskussion – ja, då 
har skolan defi nitivt en unik 
möjlighet att utvecklas. Om 
nyckeln visar sig vara ökad 
tillit behöver inte priset 
heller bli en knäckfråga. Det 
handlar mer om attityd och 
bemötande.

Vad som däremot skräm-
mer mig en aning är det 
totala ointresset att diskutera 
vad som gått snett historiskt. 
Ale var länge en kommun 
med skolor kända för sina 
goda resultat, men något 
hände? Vad? Jag vet att vi 
har skrivit om rekordmånga 
rektorsbyten. Varför är tiden 
på rektorsstolen så kortvarig 
i Ale? Hur mycket påverkar 
den faktorn resultatutveck-
lingen i våra skolor?

Ibland kan vi lära mycket 
av historien och det betyder 
inte att man vägrar blicka 
framåt.

På rätt väg!
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Vårens nyheter är här!

Surte/Bohus 
Företagarförening

kallar till 

ÅRSMÖTE
Tisdag 15 april kl 18.30
Plats: Café PENDELN i Surte (intill COOP)

Sedvanliga förhandlingar

Med tanke på förtäring behöver vi ha er anmälan 
senast 10 april till Alf tel:031-982203 eller Leif  

tel: 031-980650 eller e-mail: alf@eurocable.se eller 
leif.ljung@salesonnet.com

Välkomna! Styrelsen
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27 MARS !
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Lörd: 10–16
Sönd: 11–16
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på byte av ert tak! 
ontakta oss på Västra  
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Välkomna!

SENIORER/
DAGLEDIGA

Torsdag 3 april kl 10.30
Folketshus i Nol

Tema: Bostäder för alla

VD Lars-Ove Hellman och

Ing-Britt Andersson  

seniorutskottet inleder  

diskussionen.

 

SOPPA & 
POLITIK

Torsdag 3 april kl 18.30
Folketshus i Nol

Tema: Främlingsfientlighet

Anders Rollings föreläsare

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens  
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

ROMSOK 400 kr inkl. moms/hjul*

 BROMSKLOSSAR  
Utan handbroms  400 kr inkl. moms per axel  
Med handbroms  600 kr inkl. moms per axel*

 BROMSKLOSSAR & SKIVOR 
Utan handbroms  600 kr inkl. moms per axel*

     Med handbroms  800 kr inkl. moms per axel* 

DÄCKSKIFTE ENDAST 150 KR

BASSERVICE ENDAST 990 KR
Upp till 5 liter Mobil1 motorolja och oljefilter från Mann ingår.

KAMPANJ!

Ansvarig utgivare Alekuriren


