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Inga förändringar 
fungerar utan tillit. Det 
kan tyckas besvärligt, 

men är inte desto mindre 
sant för den sakens skull. 
Förändringar behöver 
förankras och skapas 
inifrån organisationen. 
Många är de företag och 
organisationer som gjort 
misstaget att försöka skapa 
förändringar enbart genom 
beslut på högsta ort. Det 

fungerar inte. De som 
jobbar i verksamheten är de 
som skapar och genomför 
förändringar, därför måste 
våra lärare och pedagoger i 
allra högsta grad vara delak-
tiga i förändringsprocessen. 
Den förändringen som Ales 
skolor så väl behöver.

Med tillit kommer ansvar. 
Alla som jobbar med våra 
barn och elever måste känna 
och ta ett ansvar för att vi 

ska få bättre skolresultat. 
Ingen ska kunna sitta och 
peka på någon annan och 
säga att det är någon annans 
fel. ”Nånannan-ismen” ska 
utrotas. Det måste vi göra 
tillsammans!

Vi har stora utmaningar i 
våra skolor idag, med höga 
sjuktal och svaga resultat 
för våra elever. Visst kan det 
fi nnas lärare som behöver 
kompetensutveckling men 

Politiker och lärare tillsammans 
– tillit som behövs för att vända skolutvecklingen i Ale!

Ale Rotaryklubbs årliga 
diplom har år 2014 tilldelats 
Lis-Mari Olsson. Utdelan-
det skedde vid en ceremoni i 
Smyrnas lokaler i Älvängen, 
dit Ale Rotaryklubb hade 
förlagt veckans möte.

Motiveringen till utmär-
kelsen lyder: 

Lis-Mari Olsson tilldelas 
Ale Rotary Diplom 2014 för 
sitt ideella samhällsengage-
mang inom fl era områden. 
Med sitt pianospel gläder 
hon många människor vid 
sång- och musikstunder på 
äldreboenden och andra 
mötesplatser. Arbetet i 
Smyrna Second Hand, till 
förmån för hjälpbehövande 
både i Sverige och ut över 
världen, ligger henne varmt 

Ale Rotarys president Leif Axelsson överräcker diplomet till 
Lis-Mari Olsson.

Diplom till Lis-Marie Olsson

om hjärtat.
Lis-Mari är också 

engagerad i Ale besöks-
verksamhet. Sådana insatser 
är goda exempel på att en 
enskild samhällsmedborgare 

kan göra skillnad för sina 
medmänniskor. Lis-Mari 
är med sin omtänksamhet 
och energi i detta ett gott 
föredöme.

KILANDA. I strålande sol 
samlades 40 medlemmar i 
SPP Alebygden vid Kilanda 
kyrka. Tage Svensson hade 
strängat en trevlig prome-
nad. Strax efter starten träf-
fade vi på ett tranpar, som 
orädda hälsade oss välkom-

na. Vi rastade vid domar-
ringen i vägskälet mellan 
vägarna till Ölanda och Rö-
backa. Denna har upptäckts 
i samband med att området 
har tagits i bruk för hästar. 
Efter Röbacka visar oss Tage 
Svensson, Kjell Lundkvist 

och Urban Ågren ett fågel-
bo som var fantastiskt fäst vid 
en enebuske. Detta hade de 
stött på, när de rekognosera-
de vandringen. Britt-Marie 
Birgander trodde att det var 
ett gärdsmygsbo. Vid över-
gången av ån till Bräcke upp-
märksammade Arne Boge 
spåren efter bävrars framfart. 
Här fanns dock inget bo.

Många hade inte varit i 
dessa vackra trakter förut. 
De som fortfarande har hör-
seln kvar kunde njuta lär-
kans sång i skyn. Vid Kilan-
da kvarn fi ck vi en initierad 
berättelse om dess historia. 
Lennart Järkil har lagt ned 
ett enastående arbete med 
att restaurera den. Alla är 
välkomna att se resultatet på 
Kristi Himmelfärdsdag då 
det som vanligt är Kilanda 
marknad.

Tage Svensson fi ck ett väl-
förtjänt tack för en förnämlig 
vandring.

Denna vecka går vi i 
Trankärr “på andra sidan” 
Då bör vi få se blåsippor.

Den 22 april kommer 
Bert Andersson till Backa-
vik och berättar om hur det 
var att vara stadsarkitekt i 
Ale kommun.

Samma dag arrangerar 
SPF Alebygden ett besök på 
Lödösehus. Här får man en 
guidad tur av utställningen 
”Den vandrande staden – 
från Lödöse till Göteborg 
och vidare”

Lennart Mattsson

Fredagsvandring i Kilanda.

SPF Alebygden vandrade i Kilanda

VÅLD I NÄRA 
RELATIONER

Kvinnojouren Vändpunkten 
Kungälv/Ale
Box 327
442 10 Kungälv
Tel: 0303-249 250
kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

Kursen kommer att hållas på torsdagar 
klockan 18.00 - 20.00 i Studieförbundet 
Vuxenskolans lokaler i Kungälv med start 
torsdagen den 24 april 2014.

Vi kommer bland annat att lära oss om våldets 
normaliseringsprocess, härskarteknikerna samt 
kvinnojourens arbete.

Vi vänder oss till Dig som är intresserad av att bli 
engagerad i kvinnojourens verksamhet. 

För mer information och anmälan kontakta 
oss på telefon 0303-249 250 eller via e-post 
kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

VÄLKOMMEN  
hälsar vi på kvinnojouren!

Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale 
anordnar en studiecirkel under våren 2014

Debattera mera
Den lokala debatten är aldrig så het 
som under ett valår. Lokaltidningens  
insändarsidor är viktiga för  
närdemokratin. Det är en mötesplats  
för politiker, men också en skådeplats  
där väljarna möter kandidaternas åsikter. 

Vi vill bereda plats för alla och vill därför 
påtala vikten av att fatta sig så kort som 
möjligt. Den optimala insändaren är 2500 
tecken (inkl blanksteg). I mån om plats 
publiceras självklart även längre insändare.

Den optimala insändaren skickas in  
senast söndag kl 18 (för att garanteras 
plats när tidningen planeras). Den optimala 
insändaren innehåller inga personangrepp, 
utan fokuserar på den egna åsikten.

Redaktionen förbehåller sig rätten att 
stryka kränkande innehåll och på grund 
av utrymmesskäl korta i för långa inlägg.

Kort och gott; Debattera mera! Mejla till perra@alekuriren

!

att hänga ut en hel yrkeskår 
så som görs i en insändare 
förra veckan är respektlöst, 
ogenomtänkt och kanske 
också omdömeslöst.

 I förändringsprogram-
met ”I Ales skolor vill vi lära 
mer” litar vi på varandras 
olika professioner, vi vet 
att förändringen sker i 
klassrummet, att det är i 
mötet mellan elev och lärare 
resultat skapas. Därför är 
det självklart att be lärarna 
komma med konstruktiva 
förslag på hur vi vänder 

trenden.
Ett (av 5) fokusområde 

som ska hanteras av 25 
pedagoger är hur vi utgår 
från dagens kunskapsläge 
och vetenskaplig grund i 
utbildningen, det står också 
i nämndplan för 2014. Där 
är jag således helt överens 
med förra veckans insän-
darskribent, Sven Nico-
laisen.

Vill du veta mer om 
arbetet som nu påbörjas? 
Ett för skolans del unikt 
arbete, men som genomförs 

enligt en beprövad förän-
dringsmetod,  läs mer på 
kommunens hemsida.

Elena Fridfelt (c)
Ordförande Utbildningsnämnden och 

initiativtagare till den partiöverskridande 
skolöverenskommelsen


