
VECKA 16         NUMMER 15|08

Arrangeras av:

LÖRDAG 10 MAJ
KL 11.00

START: ALE TORG

NYHET! Spring två varv (10 km) i 
ny bansträckning. Start kl 12.00

– För alla människor i alla åldrar, gammal som ung

varloppet.se

2014

FÖRANMÄLAN
Sätts in på bankgiro: 439-1967. Glöm inte ange namn och 

adress på deltagarna ni anmäler.

ALLA KAN DELTA!
GÅ, LUNKA ELLER SPRING  DU VÄLJER!

Lilla Loppet
Gå, lunka eller spring 

1,8 km för barn 8 – 16 år.
Anmälan 60 kr. 

START KL 11.30

Barn 3 – 12 år springer 
gratis 900 meter 

torget runt

LOPPET

Uppvärmning med 
Sportlife kl 11.00, 

11.20 & 11.45

Nu även
ATG-spel!
Det firar vi med:

Korv med bröd 5:-
Kaffe 5:-
Mjukglasspremiär!

Lösgodis 390
kr/hg 

Bottennapp 
för Ales skolor
ALE. I Öppna jämfö-
relser, Grundskola 
2014, presenterar SKL 
(Sveriges kommuner 
och landsting) i förra 
veckan en samlad bild 
av samtliga kommuners 
skolresultat. 

Resultaten visar både 
på framgångar och bris-
ter i kommunerna.  

Ales prestation sam-
manvägt när det gäller 
pedagogiskt resultat 
rankar Ale först på 
260:e plats av 290 kom-
muner.

– Det här är mycket dåliga 
siffror, men vi visste sedan 
länge att vi har rejäla utma-
ningar inom skolan. Den 
satsning vi gör nu, i bred 
politisk samverkan och med 
de som arbetar i skolan, är 
absolut nödvändig för att vi 
ska vända utvecklingen, säger 
Elena Fridfelt (C) Utbild-
ningsnämndens ordförande.

I satsningen ”I Ales skolor 
vill vi lära oss mer” ska Alelä-
rarna väcka elevernas hunger 
och visa hur härligt det är att 
lära sig. 150 lärare och skol-
ledare ska hitta nya arbets-
sätt för Aleskolorna. Bakom 
sig har de en stark politisk 
ledning som inte bara pratar 
om att samarbeta i skolfrågor 
utan kämpar tillsammans för 
att ge aleborna en riktigt bra 
skola. 

Processen är igång och 
skall vara klar innan somma-

ren och åtgärder skall sättas 
in till hösten.

– Vi står enade för att fatta 
de klokaste besluten och har 
gått från ett 50-tal mål till 
två – elever som lär sig och 
medarbetare som mår bra. 
Vi skall utnyttja kompenten-
sen hos duktiga pedagoger 
och ge rätt incitament, säger 
Dennis Ljunggren (S), Ut-
bildningsnämndens vice ord-
förande.

Lärarnas uppdrag
Lärarnas uppdrag i sats-
ningen är att jobba med hur 
goda exempel tas tillvara från 
verksamheterna, hur skolan 
använder digitala lärarresur-
ser, hur den psykosociala ar-
betsmiljön kan bli bättre och 

hur personalresurserna kan 
användas mer framgångsrikt 
samt hur skolarbetet kan 
utgå från forskning.

Styrka
– Politikens nuvarande för-
hållningssätt och gemensam-
ma satsning på skolan i Ale är 
en styrka för hela verksam-
heten. Här finns en vilja att 
satsa de resurser som behövs 
och nu är det upp till organi-
sationen att omsätta detta till 
goda resultat. Jag är överty-
gad om att det är möjligt, sä-
ger tillförordnad sektorchef 
Thorbjörn Jordansson.

– Rankas av SKL på plats 260 av 290

Utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt (C) och vice 
ordförande Dennis Ljunggren (S) är medvetna om skolans pro-
blem, men är samtidigt trygga i att det finns en gemensam poli-
tisk ambition att vända trenden. På vilket sätt det ska ske är de 
också överens om. 

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0
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TRE AV  
FYRA BARN  
ÖVERLEVER 
CANCER

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se


