
Så mycket som det har skrivits om 
skolan i Ale den här vintern saknar 
motstycke i lokaltidningens histo-

ria. Även detta nummer har en klar beto-
ning på skolan, men denna gång från ett 
verksamhetsperspektiv – ett positivt sådant. 
För hör, inte häpna, stämningen på kom-
munens skolor är god och vi träffar stän-
digt på en engagerad personal och likaså är 
det med eleverna. Det känns faktiskt riktigt 
bra att vi nu efter den stora stormen kan få 
lov att vika lite utrymme de som faktiskt är 
verksamma i skolan och som verkar trivas 
alldeles utmärkt. Fråga tjejerna i Week-
endkit UF om de tycker att Ale gymna-
sium är en skola i kris? Jag skulle inte tro 
att de känner så. De är nog uppe i det blå 
efter framgången på Svenska mässan med 
sitt UF-företag. Tjejerna utsågs till tredje 
bästa UF-företag i Göteborgsregionen och 
får därmed biljetter till Stockholm. Lyckas 
de prestera även där ligger den röda mattan 
utrullad till Europafinalen i Berlin.

Om stämningen var hög i mässhallen i 
Göteborg i fredags så var den inte sämre i 
Skepplanda där Alboskolan arrangerade Al-
bofredagen. En särskild insats med siktet in-
ställt på att främja kamratskapen bland sko-
lans elever. Där bidrar bland annat danspe-
dagogen Stig till att mungiporna pekar rakt 
upp. "Stuffa med Stig" är en sådan succé att 
det borde bli en bestående ritual i skolan, 
inte bara i Skepplanda utan i hela kommu-

nen. Att lära barn dansa är pedagogiskt och 
mycket slugt. Det är inte bara en avstressan-
de motion, utan utvecklar också egenskaper 
som respekt och förmågan att visa hänsyn 
för varandra – inte minst mellan pojkar och 
flickor. Är det något vi måste jobba med så 
är det just attityder. Hur uppträder vi mot 
varandra? Visar vi alltid respekt och hänsyn? 
Bryr vi oss?

Jag tror att dansen kan vara en nyckel till 
att lägga en bra grund för rätt attityder hos 
samhällets yngsta. Att kunna dansa är också 
en livskunskap som öppnar många dörrar 
längre fram i livet. Alla vi som inte gick 
buggkursen i årskurs fyra vet hur länge vi 
har fått kämpa för att komma ikapp. De som 
tog chansen att lära sig tidigt har därmed ett 
bättre självförtroende när dansstegen ska tas. 
Människor med självförtroende är ofta lätta-
re att hantera än de som saknar allt vad för-
troende heter. Istället jagar man identitet och 
respekt någon annanstans. Kanske slår man 
sönder en busskur på vägen hem för att känna 
sig lite "nöjd"? Nu kanske jag 
överdriver lite. Jag tror inte 
att allt sabotage går att förin-
ta genom att införa dans, men 
jag är helt övertygad om med 
dansen som ett alternativ hin-
dras några från ett och 
annat snedsteg...
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