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LÅT BLI
KLÖVERSTIGEN!

Framtid i Ale vill inte tillåta byggplaner på Klöverstigen

Vi föreslår istället bostäder på ytan bredvid

ÄLVÄNGEN. En 17-årig 
yngling misshandlades 
av två gärningsmän på 
fredagskvällen.

Händelsen inträffade på 
pendeltågsstationen i Äl-
vängen vid 23-tiden.

Gärningsmännen, som 
greps av polis, är båda 
frigivna men fortfarande 
misstänkta för våldsbrott.

Mycket tyder på att de 
tre unga männen varit i 
samspråk med varandra på 
tågcentralen. De tre blev 
sedan oense om något och 
en av männen, 17-åring-
en, blev då attackerad och 
knivskuren. Han ringer själv 
till polisen och berättar om 
händelsen.

Polisen grep två män 
bakom Ica. En hundpatrull 
hittade en kniv i anslutning 
till perrongen. 

På lördagen meddelade 
polisen att en av de två som 
gripits sitter anhållen för 
mord- alternativt dråpför-
sök. På söndagen meddelas 
dock att den anhållne man-
nen och den gripne mannen 
båda är avförda från utred-
ningen gällande misstanke 
om mord- alternativt dråp-
försök. Brottsrubriceringen 
är nu grov misshandel.

Utredningsarbetet fort-
sätter och till stor hjälp är 
den övervakningsfi lm som 
fi nns från brottsplatsen. Den 
skadade mannens tillstånd är 
stabilt.

17-åring 
knivskars

Efter många år av negativ 
resultatutveckling för Ales 
grundskolor ingick Allians-
partierna, Socialdemokra-
terna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet en skolöverens-
kommelse. Skolan skulle inte 
bli ett slagträ i den komman-
de valrörelsen. Ambitionen 
var istället att kraftsamla och 
så har nu skett. Skolperso-
nalen involverades genom 
att 125 pedagoger och 25 
skolledare bildade 20 mindre 
grupper som fi ck i uppdrag 
att fokusera kring fem fo-
kusområden. Resultaten av 
dessa diskussioner har kom-
munledningen kokat ner till 
ett åtgärdsprogram.

– Det blir en ganska lång 
lista, där vissa saker kan ge-
nomföras omgående och 
andra kommer ta lite längre 

tid. Under nästa år ska dock 
allt vara på banan, säger 
Björn Järbur.

Det övergripande målet är 
att skapa en grundskola som 
präglas av elever med en tyd-
lig lust att lära sig mera.

– Med kvartalsvisa enkät-
uppföljningar ska elevernas 
lust mätas. Idag svarar 34% 
i årskurs 8 att de har lust att 
lära sig mer, vi har satt 55% 
som ett mål. Når vi dit till-
hör vi Sveriges tio bästa sko-
lor på den punkten. Nyfi kna 
elever som vill lära mer är en 
förutsättning för att nå bra 
skolresultat, menar Björn 
Järbur.

Brist på förtroende
Han vill inte konkretisera 
det åtgärdsprogram som nu 
författas, även om det till 
stora delar är klart.

– Ett stort problem har 
varit bristen på förtroende 
mellan lärare, tjänstemän 

och politiker. Skolöverens-
kommelsen handlar mycket 
om att återställa förtroendet 
och då vore det helt fel att 
presentera något i tidningen 
som den engagerade skol-
personalen ännu inte fått ta 
del av. Nu ska vi ta allt i rätt 
ordning. Först ska material-
et få gå en remissrunda hos 
personalen och när vi är redo 

kommer vi att presentera åt-
gärderna, säger Björn Järbur.

Vad kommer det att 
kosta?

– En del satsningar kom-
mer att kräva mer resurser, 
men det är politiken medve-
ten om. När vi vet vad sko-
lan i Ale behöver har politi-
ken lovat att prioritera dessa 
pengar.

NÖDINGE. 150 skolledare och pedagoger har sedan 
i våras fördjupat sig i vilka åtgärder som Ales 
grundskolor behöver vidta för att vända den nega-
tiva resultattrenden.

Kommunledningen har tagit del av ett omfat-
tande material och i slutet av september ska ett 
konkret program presenteras.

– Utan att gå in på detaljer så är vi mycket impo-
nerade av det engagemang som personalen har vi-
sat och jag är övertygad om att vi har något riktigt 
bra på gång, säger kommunchef Björn Järbur.

Kommunchef Björn Järbur är mycket delaktig i arbetet med ett 
konkret åtgärdsprogram för Ales grundskola. Medverkat har 
också 150 lärare och skolledare.

Kommunchef Björn Järbur om skolöverenskommelsen:

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

”Vi har något riktigt bra på gång”

FOKUSOMRÅDEN

150 pedagoger och skolle-

dare har i 20 smågrupper 

diskuterat hur Ales grund-

skola ska utvecklas. De fem 

huvudfrågorna har varit:

Hur tar vi vara på goda 

pedagogiska exempel i våra 

skolor?

Hur använder vi de digitala 

lärplattformarna bäst?

Hur förbättrar vi den 

psykosociala arbetsmiljön? 

Hur använder vi resurserna 

bäst?

Hur förankrar vi vårt peda-

gogiska arbete i vetenskap-

lig forskning?


