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Enighet präglar Utbildningsnämnden
– Alla överens om hur Ales skolor ska utvecklas
NÖDINGE. Under våren
2014 startades utvecklingsprocessen ”I Ales
skolor vill vi lära mer”.
Rektorer och pedagoger har samstämmigt
pekat ut tre huvudmål.
Lust att lära, systematiskt kvalitetsarbete och
pedagogiskt ledarskap
präglar därför Utbildningsnämndens plan för
2015.
TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Skolöverenskommelsen mellan de rödgröna och allianspartierna har lagt grunden
för ett enigt och fokuserat
utvecklingsarbete i Ales skolor. Utbildningsnämndens
nya ordförande, Dennis
Ljunggren (S), och numera
vice ordförande Elena Fridfeldt (C), är rörande överens
om det mesta.
– Överenskommelsen har
betytt mycket och vi letar
inte längre konfliktytor, utan
är inställda på att hitta rätt
vägar för verksamheten. Den
stora skillnaden är att alla
har ett inflytande och vi diskuterar varje ärende tills vi
når en samsyn, säger Dennis
Ljunggren och Elena fyller i:
– Vi har genom vårt handslag om skolan skickat rätt
signaler till lärare, föräldrar
och elever. Vi bråkar inte om

skolan, den är för viktig!
Under 2014 analyserades
bristerna och 120 pedagoger
från förskolor och skolor deltog i fyra diskussionskvällar
för att komma med förslag
på åtgärder för att förbättra
den psykosociala arbetsmiljön och förbättra resultaten
i skolan. Det framkom över
600 förslag, tankar och idéer.
Överens
– Rektorer och pedagoger är
helt överens om situationen,
vilket känns bra. Att vi ska
fokusera på lusten att lära,
systematiskt kvalitetsarbete
och det pedagogiska ledarskapet råder det stor enighet
kring. Rektorer och förskolechefer har fått för mycket
administration och därför
renodlar vi nu uppdraget.
Vi kommer att återinföra
skoladministratörer, berättar
Dennis Ljunggren.
Det har också förts ingående samtal med de fackliga
representanterna kring hur
den psykosociala arbetsmiljön kan förbättras i sin helhet.
– Det är en fråga som är
väldigt central i alla våra
medarbetarsamtal. Vi har
inte undanhållit någonting,
vi vänder på alla stenar och
redan idag ser vi en förändring. När vi rekryterar rektorer är det ett helt annat
tryck, menar Elena Fridfeldt.
Arbetet med att alla elever
ska nå målen i skolan måste

börjas i tid. Barn- och elevhälsan måste upptäcka och
vidta åtgärder tidigare.
– Jag vill aldrig höra att
”det visste jag redan i förskolan att hen aldrig skulle klara
sig i skolan”. Om vi känner
till ett problem ska vi agera
direkt, säger Dennis Ljunggren bestämt och får medhåll.
– Vi måste skapa tydliga
strukturer och rutiner för att
ta hand om barn med särskilda behov.
Utbildningsnämnden
gläds också över en resursförstärkning 2015. 18 miljoner kronor mer till grundskolan. En del beror på att
antalet barn är fler, men ett
litet tillskott till verksamheten blir det.
– Nu får verksamhetschefen och rektorerna titta på
hur pengarna bäst ska användas. Det är många olika
parametrar som ska vägas in
när fördelningen sker, säger
Dennis Ljunggren.
Darrar inte
Nämndens överhuvuden är
ense om allt när media är på
plats och trots att de ansvarar för den verksamhet som
kanske engagerar flest alebor
darrar de inte på manschetten.
– Det ska bli fantastiskt
roligt att följa utvecklingen.
Vi har tydliga mål och nu
vill vi se hur vi konkretiserar arbetet med att stimulera

Positionsbyte. Numera är Dennis Ljunggren (S) ordförande och Elena Fridfeldt (C) vice ordförande
för Utbildningsnämnden i Ale.

elevernas inre lust att lära
och hur påverkas ledarskapet när rektorernas uppdrag

renodlas.
Till skolöverenskommelsen har också Aledemokra-

terna och Framtid i Ale anslutit sig.

