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NYCKELFÄRDIGA 
SOLCELLSPAKET
Har du funderat på att tillverka egen el?

Ale El erbjuder komplett installerade solcellspaket innehållande:

  Tyska solcellspaneler med 10 års produktgaranti och 26 års 

linjärprestandagaranti.

 Växelriktare med 5 års garanti.

 Elmätare som gör det möjligt att sälja eventuellt elöverskott.

Du kan även få hjälp med att ansökan om statligt investerings-

bidrag samt att sälja eventuellt elöverskott, elcertifikat och 

ursprungsgarantier. 

Helkund innebär att du är både nätkund och elhandelskund hos Ale El. 

Priserna gäller tillsvidare, dock längst tom. den 30 juni 2014.

Summa inkl moms 

Summa med ROT 

Helkundsrabatt 

Summa ROT, rabatt

1,25 kW

36 900 kr 

33 241 kr 

-1 500 kr 

31 741 kr

3 kW

77 900 kr 

70 558 kr 

- 1 500 kr 

69 058 kr

5,25 kW

118 900 kr 

106 503 kr 

-1 500 kr 

105 003 kr

7 kW

149 900 kr 

135 915 kr 

- 1 500 kr 

134 415 kr

www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se 
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

Kontakta oss gärna för ytterligare information på tel. 0303-33 24 00!

Glad Påsk!

ALE. Lärarnas engage-
mang och förtroende 
ska lägga grunden för 
en bättre skola i Ale.

En stark politisk enig-
het står bakom förslaget 
att involvera lärare och 
skolledare i arbetet med 
att hitta nya framgångs-
rika arbetssätt för Ales 
skolor.

– Jag tror tilliten är 
vår största utmaning, 
att vi litar på varandra 
och drar åt samma håll, 
först då kan vi vända 
den negativa trenden, 
säger kommunchef 
Björn Järbur.

Dagens verklighetsbeskriv-
ning av Ales skolor är ingen 
positiv läsning. Låg perso-
naltäthet, dåliga resultat i 
medarbetarundersökningen, 
svaga pedagogiska resultat 
och stora ekonomiska un-
derskott.

– Vi kan inte blunda läng-
re, inte heller gömma oss. 
Vi måste acceptera verklig-
heten som den är och utgå 
därifrån. Nu gäller det att 
blicka framåt, ta uppgiften 
på största allvar och enas 
om en gemensam färdlinje 
tillsammans med all skol-
personal, säger Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M) och får med-
håll av oppositionsråd Paula 
Örn (S):

– Nu har båda sidor för-
sökt och vi kan konstatera att 
trots ett politiskt maktskif-
te har inte trenden för Ales 
skolor vänt. Ingen har hittills 
haft den magiska formeln.

I höstas kom Moderater-
na, Folkpartiet, Centerpar-
tiet och Kristdemokraterna 
överens med Socialdemo-

kraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet om att vara 
överens i skolfrågan. Inne-
hållet om vad överenskom-
melsen skulle innebära har 
dock varit okänd fram till i 
förra veckan.

Komplext
– Det är på många sätt en 
unik överenskommelse, men 
den visar hur allvarligt vi ser 
på situationen och hur viktig 
vi anser att skolan är. Den är 
för viktig för att bråka om, 
säger Utbildningsnämndens 
ordförande Elena Fridfeldt 
(C) och vice ordförande 
Dennis Ljunggren berättar 
att arbetet med att presen-
tera ett innehåll har pågått 
sedan i höstas.

– Det har varit en process 
och den har tagit tid. Skolans 
verklighet är komplex. Vi 
har alla en åsikt om skolan, 
men nu måste vi utgå från 
pedagogernas beskrivning. 
Tillsammans med lärare och 
skolledare är jag övertygad 
om att vi kommer att hitta 
rätt åtgärder och arbetsme-
toder för Ales skolor.

Kreativa arbetssätt
Under våren ska 125 lärare 
och 25 rektorer träffas vid 
tre tillfällen för att diskutera 
kreativa arbetssätt för att öka 
elevernas lust att lära sig. Ar-
betsgrupperna kommer att 
bestå av lärare från alla skolor 
och deltagarna väljs av lärar-
na gemensamt. Uppdraget 
blir att fokusera på lösningar 
för fem områden; hur goda 
pedagogiska exempel kan tas 
tillvara och föras vidare, hur 
skolan använder de digitala 
lärresurserna, hur den psy-
kosociala arbetsmiljön kan 
bli bättre och hur personal-
resurserna kan användas mer 
framgångsrikt samt hur skol-
arbetet kan utgå från en mer 
vetenskaplig grund.

– Metoden bygger på att 

individer som har stort för-
troende från kollegor på sin 
skola får förtroende att delta 
i arbetet. Dessa har sedan i 
uppgift att bolla tillbaka och 
diskutera förslag som kom-
mer upp med sina arbets-
kamrater. Kraften ligger på 
att engagera lärarna tillva-
rata deras idéer. Resurserna 
tas inte heller från skolans 
budget, utan det här föränd-
ringsarbetet fi nansieras på 
annat sätt, säger Björn Jär-
bur.

Åtgärdsförslag
I början av september ska 
förhoppningsvis ett doku-
ment med åtgärdsförslag 
vara klart. Vissa saker kom-
mer sannolikt att vara enkla-
re att lösa än andra. Att det 
kommer att krävas ett eko-
nomiskt tillskott är politiken 
redan införstådd med.

– Men det är inget vi spe-
kulerar i innan vi vet vad 
det är vi ska göra. Först ska 
vi hitta och enas om åtgär-
derna, sedan blir det upp 
till politiken att prioritera i 
vanlig ordning, säger Mikael 
Berglund.

Delar av underskottet är 
kommunledningen överens 
om har sin lösning i att se 
över hur dagens resurser an-
vänds.

– Kan vi till exempel kom-
ma till rätta med sjuktalen 
och nå en mer normal nivå 
innebär det en besparinig på 
närmare 10 miljoner kronor, 
säger Björn Järbur.

Leif Gardtman, rektor 
på Surteskolan, är nöjd med 
initiativet.

– Det här känns som ett 
omfattande och seriöst an-
slag. Jag tror det blir en styr-
ka när förslagen nu kommer 
från pedagogerna i klass-
rummen till politikerna i 
fullmäktige. Delaktigheten i 
skolans utveckling blir nu en 
helt annan.  

Lärarna – 
nyckeln till den
nya skolan i Ale

Kommunledningen i Ale har bestämt sig för att engagera lärare och skolledare i arbetet med att 
hitta nya pedagogiska lösningar för att förbättra resultatet i skolan. Utbildningsnämndens ordfö-
rande Elena Fridfeldt (C) och vice ordförande Dennis Ljunggren (S) är överrens om att detta är rätt 
väg att gå.
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