
Sverigedemokraternas 
främsta ambition vad 
gäller grundskolan är 

att i så hög utsträckning som 
möjligt kunna erbjuda våra 
elever en kunskapsinriktad 
och framför allt en trygg 
skolgång. Trygghet och 
kunskap går hand i hand 
och för att nå ett önskat 
resultat så bör man ha båda 
i åtanke när man genom 
olika beslut avgör i vilken 
riktning skolorna ska gå. En 
otrygg skolmiljö försämrar 
kapaciteten för eleverna 
att koncentrera sig och 
utvecklas.   
 
En rimlig ambition för 
att öka såväl trygghetskäns-
lan, samt för att underlätta 
för inlärning är att öka 
närvaron av tillgängliga 
vuxna i skolmiljön. Av den 
anledningen så lämnade 
Sverigedemokraterna i Ale, 
vid kommunfullmäktiges 

möte den 15 december, 
in denna mandatperiods 
första motion som handlar 
om att införa det populära 
klassmorfar/klassmor-
mor-systemet i kommunens 
grundskolor.  Att möjliggöra 
ett klassmorfarsystem för de 
klasser som önskar införa 
detta skulle kunna göra 
stor skillnad utan att utgöra 
några större ekonomiska 
kostnader. Det fina med att 
införa klassmorfar/klass-
mormor-systemet är att det 
oförnekligen är ett vinnande 
koncept för alla inblandade 
parter.  
 
Eleverna som tar del 
av detta får en potentiellt 
ökad trygghetskänsla då det 
blir fler vuxna närvarande 
som kan se till varje enskild 
individ, som kan ha extra 
uppsikt utifall någon ham-
nar utanför eller om någon 
skulle utsättas för mobbning 

eller andra former av kränk-
ningar.

Sedan har vi våra i många 
fall tidspressade lärare och 
pedagoger som i och med 
detta skulle få en hjälpande 
hand. Man skulle få en viss 
avlastning genom att ytter-
ligare en vuxen närvarar och 
hjälper till att hålla ordning, 
samt efter förmåga kunna 
bistå med stöd vid skolar-
beten och andra former av 
inlärningsmoment. Detta 
system möjliggör för en 
bättre ekonomi för de äldre 
invånare i vår kommun som 
väljer att söka en sådan 
tjänst samt även en me-
ningsfull och stimulerande 
sysselsättning några dagar i 
veckan. Projekt som dessa 
knyter även an gemen-
skapskänslan på det lokala 
planet då man möjliggör 
möten mellan generations-
gränserna.   
 

Arbetet med Klassmorfar/
Klassmormor-system star-
tade 1996 i Stockholms län. 
Idag finns verksamheten i 
stora delar av landet bland 
annat i Skåne, Halland, 
Skaraborg och Stockholm. 
Resultatet har visat sig vara 
mycket positivt. 

Klassmorfar/Klassmor-
mor har bidragit till ett 
bättre pedagogiskt klimat 
och samtidigt varit ett stort 
stöd och bra förebilder för 
barnen.  Därför ligger det i 
alla medborgares intresse att 
motionen, när den senare 
ska behandlas, också bifalls 
eftersom den möjliggör 
för ett tryggare och mer 
välmående klimat i våra 
grundskolor. 

 

Hanna Tjusling (SD) 
Ledamot kommunfullmäktige  

och Utbildningsnämnden

Mandatperiodens första motion inlämnad 
– inför klassmorfarsystem i Ale kommun! 
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God jul &
gott nytt år
Tack för 2014, nästa år kör vi ännu hårdare!

Vi tar julledigt måndag 22 december och är tillbaka på redaktionen onsdag 7 januari.
Nästa tidning utkommer vecka 3, onsdag 14 januari.

tillönskas alla alebor, annonsörer             och samarbetspartners

Politiskt fanns det en 
viss oro i Ale efter 
hösten valresultat. 

Alliansen fick inte tillräck-
ligt med röster för att bilda 
en majoritet med hjälp av 
Aledemokraterna. Samtidigt 
blev samarbete ett begrepp 
från Socialdemokraterna, 
men vad innebär det för 
Socialdemokraterna att 
samarbeta? 

Jag kan uppleva att (S) vill 
samarbeta om det innebär 
att man stödjer en S-politik. 
Man får inte så mycket till-
baka. Ett samarbete kan vara 
som det Alliansen hade förra 
mandatperioden, att alla 
partier som ingår i samarbe-
tet fick en ordförande post i 
en nämnd. Vi kan nu se att 
i det nya samarbetet mellan 
de socialistiska partierna och 
Aledemokraterna, så har So-
cialdemokraterna besatt alla 
ordförandeposter i nämn-
derna. Stödpartierna får inga 
ordförandeposter. Tydligen 
är dessa partier nöjda med 
detta magra utfall. 

Människosyn
Här finns en fundamental 
skillnad i samhälls- och 
människosyn mellan Kristde-
mokraterna och de rödgröna. 
De bygger samhället ovan-
ifrån; vi vill att samhället 
ska byggas från grunden. Vi 
ser människor som kompe-
tenta att fatta beslut om sin 
vardag. Vänsterpartierna vill 
att någon minister eller ett 
kommunalråd ska lägga ditt 

liv tillrätta. 
Fram träder då bilden av 

svensken som uppfostrings-
objekt, fram träder bilden av 
ett samhälle där politiker ska 
agera välvilliga förmyndare 
åt medborgare som inte vet 
sitt eget bästa. De fruktar 
att några medborgare ska 
passera bron i fel riktning, gå 
mot strömmen.

Opposition behövs
Politisk behöver man inte 
vara orolig längre i Ale. De 
fem socialistiska partierna 
i Ale (S), (V), (MP), (AD), 
(SD) har nu majoritet och 
röstar nu alla på majoritetens 
förslag varje gång och får då 
31 röster. Alliansen (KD), 
(M), (C), (FP) och (FIA) får 
samtidigt 18 röster.

Samhället är – och måste 
få vara – större än staten. 
Det är i familjerna, folkrö-
relserna, de ideella organi-
sationerna, kooperativen, 
med mera som vi odlar vår 
grundläggande etik, vår 
identitet och våra demokra-
tiska traditioner.

För Kristdemokraternas 
del är ett samarbete möjligt, 
först när det finns en möjlig-
het att vända på pyramiden, 
se människan!

Frågan är visste AD och 
SD:s väljare om att partierna 
aktivt eller passivt skulle 
stödja socialisterna efter 
valet?

Tony Karlsson
Kristdemokrat i Ale

Så här i juletid är Ale-
bornas och svenskarnas 
önskan om att hjälpa 

andra som störst.
 Tack vare gåvoskatteav-

draget fick de ideella organi-
sationerna ett extra tillskott 
på 1,3 miljarder kronor förra 
året. Pengar som gör skill-
nad för människor både här 
och i andra länder. Givandet 
är ett bevis på att människor 
ser andra människors behov 
och vill hjälpa till.

Detta vill den nya reger-
ingen sätta stopp för. Deras 
budgetförslag är glasklart – 
avdragsrätten ska bort 2016.

Kristdemokraterna 

arbetar för ett samhälle 
där människor bryr sig om 
varandra.

Ett samhälle där ideella 
organisationer och frivilliga 
insatser erkänns och främjas. 
Stefan Löfven och Åsa 
Romson har visat att man 
vill göra tvärtom.

Statsministern har avise-
rat att det blir ett extraval 
den 22 mars. Då får svenska 
folket en ny chans att välja. 
Vi kristdemokrater kommer 
att fortsätta bygga ett starka-
re civilsamhälle och utveckla 
avdragsrätten.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

– Vi vill hjälpa dig att hjälpa!
Rädda gåvoskatteavdraget

Alliansen 
behövs i Ale

Gilla oss på 
Facebook

facebook.com/alekuriren


