SÅ SKA SKOLAN RÄDDAS!
Trots att skolbudgeten höjts från år 2010 till 2014 med 100 milj kr på årsbasis fortsätter kvaliteten
i grundskolan i Ale att rasa och Ale placerar sig nu på 260:e plats av Sveriges 290 kommuner.

Detta är ett katastrofalt misslyckande för vår kommun.

NU RÄCKER DET!

Aledemokraternas program att reformera grundskolan i Ale:
• Lärarna skall ha rätt till betald kompetensutveckling • Noll-tolerans mot droger i skolan.
i ett led att höja kompetensnivån.
• Kunskapsuppföljning av varje elev görs varje år.
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• Kommunalt stöd till lärarnas vidareutbildning i form
av till exempel stipendium införs.
• Utvecklingsplaner som skall ha till syfte att
stimulera studiemotiverade elever.
• Varje skola skall ledas av dokumenterat pedagogiskt
kunniga skolledare.
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• V i vill ge möjlighet att införa kommunala friskolor
som drivs utan kommunal styrning och i stället av
föräldrar, rektorer och lärare.
• Ytterligare 5 miljoner i riktat bidrag för nya
läromedel.
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Fler lärare i skolan. Fler händer inom vården.
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