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VI SÖKER NYA MEDARBETARE

Vi är ett elföretag som jobbar med ”allt inom el”
Installationsarbeten. Linjearbeten. Hög & låg- 

 
Vi är medlem i eio.

ELEKTRIKER 
-Erfaren och självgående.  

Heltid- månadslön. En person.
GRÄVMASKINIST 

-Erfaren och självgående.  
 

Heltid- månadslön. En person.

ANLÄGGNINGSARBETARE 
-Driftig och självgående. 

Heltid- månadslön. En person.

LEDIGA TJÄNSTER

SKEPPLANDA. I dagarna 
har 300 anställda i Ales 
förskolor fått prova ut 
sina framtida arbetsklä-
der.

Satsningen om totalt 
800 000 kronor är inte 
en dag för tidigt menar 
socialdemokraten Den-
nis Ljunggren.

– Jag tror inte det är 
många män som hade 
gått till jobbet på park-
avdelningen om de inte 
fått arbetskläder. Det 
är hög tid att de kvin-
nodominerade yrkes-
grupperna får samma 
rättigheter.

Utbildningsnämndens bli-
vande ordförande, Dennis 
Ljunggren (S), lyfte frågan 
om arbetskläder inom för-
skolans verksamheter för 
åtta år sedan.

– Det är en stor reform 
och inte heller en engångs-
kostnad. I år finansierar vi 
satsningen med hjälp av 
pengar ur utvecklingsfon-
den, men på sikt måste det 
in i driftsbudgeten. Vi er-
bjuder kläder för hela dagen, 
inomhus som utomhus. Det 
är naivt att tro att kläderna 
håller för evigt. Vi kommer 
att behöva avsätta en slant 

årligen till det här. Första 
uppsättningen kostar 2400 
kronor/person, säger Dennis 
Ljunggren när han hälsar på 
Gunnarsgårdens förskola i 
Skepplanda.

Lärarna har fått prova ut 
rätt storlekar och kommen-
tarerna är odelat positiva.

– Det här är efterlängtat. 
Vi har väntat på det här i 
flera år, säger förskollärare, 
Lena Hörnlund.

Förutom att lärarna slip-
per slita på och anpassa sin 
egen garderob för jobbet 
finns det fler fördelar med 
gemensamma arbetskläder.

– Nu får personalen en 
identitet och det blir lätt för 
föräldrar att känna igen dem, 
menar Katrin Busck, verk-
samhetschef för Ales försko-
lor.

Det som saknas än så 
länge är skor.

– Ja, det måste vi försöka 
få till så snart ekonomin till-
låter. Det kommer definitivt 
att ha prioritet, lovar Dennis 
Ljunggren.

Arbetskläder inom för-
skolan är ingen självklarhet i 
landets kommuner.

– Vi säger att vi vill ha fler 
män i förskolan och detta är 
ett sätt att höja statusen på 
yrket. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Elisabeth Errind, Lena Hörnlund, lärare på Gunnarsgårdens för-
skola i Skepplanda, gläds över beskedet om arbetskläder. Ut-
bildningsnämndens blivande ordförande, Dennis Ljunggren (S), 
berättar om satsningen.

Nu blir arbetskläder 
självklart i förskolan

ALE. Resultatet av de 
nationella proven i 
årskurs tre visar att 
Ales skolor är bättre än 
rikssnittet.

Ett positivt trendbrott 
som välkomnas.

– All heder till våra 
duktiga pedagoger. Det 
är i mötet med elever-
na som de avgörande 
insatserna sker, säger 
verksamhetschef Joa-
kim Östling.

Ales skolor har under många 
år fått utstå kraftfull kritik, 
men en bred politisk över-
enskommelse över block-
gränserna har gjutit nytt 
mod i organisationen. När 
resultaten från årets na-
tionella prov i svenska och 
matte i årskurs tre landar 
förstärks den positiva vågen. 
I både ämnena och för båda 
könen visar Ales skolor ett 
resultat som är klart bättre 
än snittet för riket.

– Det är självfallet oerhört 
glädjande och ger hela sek-

torn arbetsro. Vi vet att sko-
lan är ett komplext system 
och allt förändringsarbete 
måste vara långsiktigt. Det 
tar tid att nå resultat, men nu 

ser vi att vi är på rätt väg och 
det gör resan betydligt lätt-
are, menar Joakim Östling.

Rektorerna jobbar med 
tre övergripande utveck-

– Årskurs tre bättre än snittet i riket

Positivt trendbrott
för Ales skolor

Verksamhetschef Joakim Östling berättar stolt om de kraftigt förbättrade resultaten för årskurs 
tre i svenska och matte. De senaste nationella proven visar att Ales skolor är bättre än rikssnittet.
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lingsområden. Systematiskt 
långsiktigt kvalitetsarbete i 
klassrummet, pedagogiskt 
ledarskap och arbete med att 
öka elevernas lust att lära.

– Det är elevernas inre 
lust och vilja att lära sig mer 
som vi behöver arbeta med, 
bland annat handlar det om 
att lärandet ska ske i en so-
cial miljö istället för på egen 
hand.  Det handlar också om 
att göra eleverna mer med-
vetna om sin egen förståelse, 
berättar Joakim Östling.

Närvaron i Ales skolor 
stack tidigare ut negativt, 
men ett systematiskt arbete 
enligt 1-2-3-modellen, där 
såväl föräldrar som social-
tjänst kunde involveras har 
givit resultat.

– Sett över tid har vi nått 
en betydligt bättre nivå och 
vi kommer att utveckla mo-
dellen med en SMS-tjänst 
direkt till ansvarig vårdnads-
havare när någon saknas i 
skolan, säger Joakim Östling.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Fredagen den 5 de-
cember ringde jag ett 
kommunalt direkt-

nummer och fick beskedet 
att vederbörande kommer 
tillbaka klockan 20.00. Vilka 
på kommunen som normalt 
arbetar dagtid kommer åter 
klockan 20.00 en fredags-
kväll? Personen ifråga har 
chefsställning. 

Detta har jag påtalat för 
kommunledningen, men 
inget händer. Det vanliga 

svaret man får om man 
ringer på förmiddagen 
”är på möte återkommer 
klockan 12”. Klockan 12 har 
alla lunch till klockan 13. 
Eftersom jag vet det ringer 
jag inte, men den stora 
allmänheten uppfattar, med 
rätta, att klockan 12 kan jag 
ringa och förväntas få ett 
svar, men tji får den som 
försöker.

Detta bör inte vara så 
svårt att rätta till i dagens 

IT-samhälle. Ale kom-
mun bör föregå med gott 
exempel och lämna en 
korrekt upplysning till sina 
medborgare. Det finns en 
nämndsekreterare som har 
fattat galoppen och som 
lämnar en riktig tidsangi-
velse. Lycka till Ni andra 
också!

Sven Rydén (AD)

Dessa automatiska telefon- 
svarare på Ale kommunSorgsen blir man över 

den feghet som strålar 
ut över medborgarna i 

Robert Janssons, gruppleda-
re i Sverigedemokraterna i 
Ale, insändare. Att föreställa 
sig en kommun som säger 
att man inte klarar av att 
ta hand om ett litet antal 
flyktingbarn därför att unga 
som bor i Ale måste bo 
hemma längre och längre 
ger bilden av en irrationell 
och lättskrämd kommun. 
Skulle dessa ensamma flyk-
tingbarn ”slå till med full 
kraft mot Ale”?

Lena Frantzén

Feghet som strålar ut

» lillaedet.se/ledigajobb
Lilla Edets kommun har drygt 12 900 invånare och 
är lika förknippad med vatten och vacker natur 
som stark historia. Med ny motorväg och järnväg 
mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver 
vi in i en ny och expansiv fas. 

Du är en driftig ledare med god samarbetsförmåga 
och skapar delaktighet och engagemang hos med-
arbetare. Du ingår i äldreomsorgens ledningsgrupp 
där vi tillsammans arbetar med utveckling och 
strategiska frågor inom hela äldreomsorgen.
Välkommen med din ansökan!

Enhetschef
inom äldreomsorgen

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER


