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Tack och lov så har 
rivningen av den 
gamla fallfärdiga 

ladugården i Alvhems norra 
ända (Lilla Edets kommun) 
påbörjats. Det ser riktigt bra 
ut, efter alla dessa turer och 
år av bedrövelse. 

Eftersom gränsen går 
mellan kommunerna som 
den gör, tror ju folk att allt 
har legat i Ale kommun. Nu 
hoppas jag att det snart blir 
klart för rivning av nästa fall-

färdiga ladugård som ligger 
i Ale kommun, och mitt i 
samhället. 

Det har varit en lång och 
segdragen process med över-
klagande och formella fel 
hela tiden. Nu är den snart 
inne i en slutfas. Jag hoppas 
för Alvhems skull att detta 
snart är ett minne blott.

Sven Rydén (AD)
Andre vice ordförande i Alvhems 

ortsutvecklingsmöte

Från Alvhems horisont

SPF Göta Älvdalsbygden 
hade månadsmöte med 
tipspromenad, söndagen 
den 17 augusti i Slottspar-
ken, Ström. Samling sked-
de i Slottscaféet och en 
skara tappra medlemmar 
gav sig ut mellan regnsku-
rarna för att svara på frå-
gorna. Fyra stycken hade 9 
rätt och efter utslagsfråga 
vann Elsa Årebäck, följd 

av Kjell Andersson, Tore 
Olsson och Kerstin An-
dersson.

Föreningens trafikom-
bud, Ove Svensson, tog 
upp förhållningsregler 
vid övergångsställen och 
Kerstin Andersson och 
Ulla Koch informerade 
om kommande aktiviteter 
och resor.

Månadsmöte i Slottsparken

LILLA EDET. – Tillsam-
mans måste vi lyfta 
skolan till en högre 
bildningsnivå.

Det var inlednings-
anförandet när den 
samlade oppositionen 
kallade till presskonfe-
rens i måndags.

Skolvisionen är 
framarbetad av leda-
möter och ersättare i 
Utbildningsnämnden för 
Centerpartiet, Kristde-
mokraterna, Moderater-
na och Miljöpartiet.

Med knappt tre veckor kvar 
till valet passade oppositio-
nen på att presentera sina 
tankar om framtidens sko-
la i Lilla Edets kommun. 
Medverkade på mötet gjorde 
Lars Ivarsbo (C), Camil-
la Olofsson (M), Fredrik 
Hermansson (C), Andre-
as Nelin (M) och Susanne 
Onsdal (FP).

– Vår vision är inlednings-
vis fokuserad på högstadiet, 
men som vi tror även på 
längre sikt kan implemen-
teras i lägre årskurser, för-
klarade Lars Ivarsbo, vice 
ordförande i Utbildnings-
nämnden.

– Jag vill också säga att 
detta koncept inte omedel-
bart går att omsätta i alla 
dess delar på grund av nu-
varande lagstiftning inom 
skolan. Såsom det är idag 
beslutar till exempelvis Ut-

bildningsnämnden om den 
övergripande organisationen 
i kommunen, förvaltnings-
chefen verkställer och rektor 
beslutar om organisatio-
nen på sin skolenhet, tillade 
Ivarsbo.

Oppositionen har ställt 
sig frågan om uppdraget som 
kommunala beslutsfattare 
enbart handlar om att förval-

ta och utveckla skolan inom 
nuvarande ramverk?

– Nej, säger vi. Som för-
troendevalda har vi också ett 
uppdrag från medborgarna 
att blicka framåt. Hur vill 
vi att skolan ska se ut 2025? 
Hur tacklar vi Sveriges ras i 
senaste PISA-undersökning-
en? Kan vi och vågar vi tänka 
nytt? Behöver vi grundligt se 

över svensk skollagstiftning? 
Därför kallar vi detta kon-
cept ”En skolvision”.

Enskilda elevens behov
Oppositionen hävdar att 
Lilla Edets kommunala hög-
stadium genom kunskapsho-
mogena grupper, nedtonat 
skolklassbegrepp och utökad 
läx- och provhjälp ska bli en 
skola för alla där fokus ligger 
på den enskilda elevens be-
hov och förmåga.

– Vårt politiska uppdrag 
innebär att skapa förutsätt-
ningar för flexibla lokaler, 
attraktiva arbetsplatser och 
fler vuxna i skolan. Vi behö-
ver fler som ägnar sig åt det 
pedagogiska arbetet, men 
samtidigt ser vi ett behov av 
exempelvis skolvärdar och 
lärarassistenter, säger Fred-
rik Hermansson.

Oppositionens represen-
tanter understryker att visio-
nen på intet sätt är ett färdigt 
paket att implementera. Det 
ska snarare ses som en inspi-
rationskälla med ambitionen 
att lyfta skolan i Lilla Edet.

– Vi måste börja någon-
stans och vi börjar med in-
dividens behov. Där tror vi 
att en form av kunskapsho-

mogena grupper, som låter 
individen utvecklas lite mer 
i sin takt, kan vara rätt. Är 
man bra i till exempel engel-
ska skall man kunna fortsätta 
att stimuleras till att bli ännu 
bättre. Är man svag i mate-
matik skall man kunna få 
arbeta i lugnare tempo med 
extra stöd, säger Fredrik 
Hermansson och fortsätter:

– Det handlar inte om ett 
A- och B-lag utan individens 
förmåga att lära, och tillhö-
righet baserat på kunskaps-
nivå framför födelseår.

Har ni sneglat på någon 
annan kommun när ni 
tagit fram er vision?

– Vi har plockat en del 

goda exempel. Sedan är det 
viktigt att få med rektorer 
och lärare att utforma kon-
ceptet längs vägen, säger Ca-
milla Olofsson.

Vad händer mer er 
vision om ni blir kvar i 
opposition efter höstens 
val?

– Vi överger inte visionen 
bara för det. Vi kommer med 
ett koncept vars syfte är att 
skapa en modern gymnasie-
förberedande skola i sin rik-
tiga bemärkelse. Den borde 
intressera alla, oavsett par-
titillhörighet, avslutar Lars 
Ivarsbo. 

JONAS ANDERSSON

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.

För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

– Koncept framtaget av oppositionen
Skolvision presenterad 

Den samlade oppositionen presenterade sin skolvision för Lilla Edets kommun i måndags. Från vänster Lars Ivarsbo (C), Fredrik Hermansson (C), Camilla Olofsson (M) 
och Andreas Nelin (M).

Fredrik Hermansson ser gärna tillhörighet baserat på kunskapsnivå framför födelseår.


