
En olycka kommer sällan ensam, fråga 
glasblåsare Heino Jacobsson han 
vet. Först upptäcktes en mördar-

bakterie i armen och sedan blev det en svår 
lunginflammation. Väl på sjukhus fick han 
besök av Ale kommun som först sa upp av-
talet om nyttjanderätten av glashyttan, 
följt av en uppsägning av samarbetsavta-
let med Glasbruksmuseet. Som skäl angavs 
att det saknades ekonomiskt utrymme för 
utbildnings- och kulturnämnden att for-
länga avtalet. Nu löper det ut 28 februa-
ri 2008, därför var kommunen tvingade 
att säga upp det i rätt tid. Olyckligt i sam-
manhanget var att Heino 
vid tiden för uppsägning-
en låg på sjukhus. Så illa 
kan det gå, men det kan 
också gå ännu sämre. 
Martin Johansson, 26, 
var på väg hem från en 
fest. Han stannade till för 
att han reagerade över att ett gäng ung-
domar roade sig med skadegörelse. Han 
visade civilkurage och försökte förmå dem 
att lägga av. Någon ballade ur, satte sig i en 
stor van och körde mot Martin. Han hade 
inte chans att komma undan. Jo, det hade 
han. Han hade kunnat göra som så många 
av oss gör – aldrig brytt sig. Han kunde 
gått raka vägen hem och låtit ungdomar-
na sparka sönder papperskorgarna utanför 
Walls kiosk, men något i Martin Johansson 
sa att det var fel. Det är fruktansvärt bittert 
att sådant ska bestraffas.

Det lär också bli kännbart för regering-
en som arbetar på ett förslag om krav på 
civilkurage. Vi ska bli skyldiga att ingri-
pa, men vem vågar det efter en händelse 
som den här? Gärningsmannen verkar inte 
heller ha varit helt okänd i straffregistret 
och då återkommer vi till den eviga frågan 
om hur vi behandlar våra förbrytare? Så 
bra att de får nya chanser – chanser som 
lämnar andra helt utan chans.

Ja, en vecka som denna finns det mycket 
att reflektera över. Ale gymnasium, ett av 
vår kommuns stora flaggskepp, välkänt i 
hela Sverige för sitt sätt att hantera elev-

inflytande. Nu visar det sig plötsligt att 
just elevdemokrati inte längre är så attrak-
tivt. Resultatet av de senaste intagningsbe-
skeden till regionens gymnasieskolor talar 
ett tydligt språk. Enkäten bland årets nior 
i Ale säger också att de övergripande skol-
frågorna inte längre är så intressanta. Det 
viktigaste är att kunna påverka sin egen ut-
bildning. Således kanske förändringen från 
en lokal styrelse med elevmajoritet inte blir 
så besvärlig att genomföra. Möjligen för 
de som redan går där, men inte för de som 
kommer. Skälet till att man väljer Ale gym-
nasium är enligt enkäten inte den utveck-

lade elevdemokratin, utan 
helt andra. Därför måste 
kanske även Ale gymna-
sium tänka över hur de 
profilerar sig. "Elevernas 
skola" är en slogan som 
möjligtvis har tjänat ut.

Vad värre är att försöka 
förstå alla de elever som idag inte har valt 
Ale gymnasium i första hand. I vissa fall är 
det enkelt, utbildningen finns kanske bara i 
Göteborg. Dessutom säger en fjärdedel av 
eleverna att Göteborg i sig är en attraktion. 
Det kan vi aldrig konkurrera med. Proble-
met är bara att storstans konkurrenskraft 
blir en starkare när Ale flyttar närmare i 
och med utbyggnaden av pendeltåg och 
motorväg. Då försvinner ett av Ale gymna-
siums bästa argument – närheten. Allt och 
alla blir plötsligt nära.

Fast å andra sidan är det en utmaning 
och en handske som är kastad. Alla skolor 
måste åtminstone försöka ta upp den och 
anta kampen om att bli den bästa skolan. 
Det är fri konkurrens som råder och det 
kostar att inte tillhöra de 
bästa i klassen...

Ju fler elever som väljer 
att studera utanför Ale, desto 
sämre möjligheter att bibe-
hålla en skola av hög kvalitet 
på hemmaplan.
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Vem vågar visa 
civilkurage nu?

>> Det är fri konkurrens 
som råder och det kostar 
att inte tillhöra de bästa i 

klassen... <<
LE KOMMUNA

Traditionsenlig våravslutning 
för skolorna i Älvängen
Särskolan  Älvängenskolan    Madenskolan    Aroseniusskolan        

Älvevi - Tisdagen 12 juni kl 09.00
I händelse av regn ordnas alternativt program på följande sätt:
• Madenskolans elever i Smyrnakyrkan.
• Älvängenskolans elever i skolans gymnastikhall.
• Särskolans högstadium till sina klassrum.
• Aroseniusskolans 9:or till idrottshallen, där även föräldrar är välkomna. 
• Övriga klasser i sina klassrum

Föräldrar som vill delta i avslutningen får plats i idrottshallen med Arosenius nior. 
Tyvärr är de andra lokalerna för små för att rymma fler än eleverna. Vi satsar på fint väder!
Hjärtligt välkomna! Rektorerna i Älvängens skolor.

Älvängen
söker

KONTORIST
Arbetsuppgifter
Kundreskontra, leverantörsreskontra, bokföring, kassaredovisning och 
tidredovisning.

Vi söker dig som har kunskaper i detta eller har erfarenheter av liknande arbets-
uppgifter. Har du erfarenhet av butik är det ytterligare en merit.
Tjänsten är deltid, omfattningen kan diskuteras.
Är du intresserad kontakta Gunilla Sjöberg eller Stefan Wennberg senast 10 juni.
Telefon 0303-74 80 40. Du kan också maila en intresseanmälan till 
stefan.wennberg@supermarket.ica.se.
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