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NÖDINGE. Sedan 1999 
har Ale gymnasium 
ett utbyte med Goethe 
gymnasium i tyska 
Kassel.

I tio dagar har åtta 
tyska ungdomar gästat 
sina vänner i Ale.

– Det har varit läro-
rika dagar. Framförallt 
har den avslappnade 
och vänliga stämningen 
i skolan fascinerat mig, 
säger Nicklas som för 
första gången besökte 
Sverige.

Intrycken och omdömena 
är likartade oavsett vem du 
frågar. Internationella utby-
ten mellan skolor och kom-
muner är betydelsefulla. Ale 
gymnasium har en bra bredd 
på internationella projekt och 
arbetet med att hitta fler in-
tressanta partners utanför 
Sveriges gränser fortsätter.

– Vi vill gärna involve-
ra fler program i skolan. Alla 
elever borde egentligen delta i 
något internationellt utbytes-
projekt. Det är nästan svårt att 
beskriva i ord hur lärorikt det 
är, inte minst språkligt och so-
cialt, säger Kristina Nelldén, 
språklärare i Ale gymnasium.

Hindret är som i många 
andra fall pengar. Finansie-
ringen är svår och målet att 

eleverna ska slippa betala så 
lite som möjligt ur egen ficka 
är inte alltid lätt att uppfylla.

– I mars när vi åkte till 
Kassel fick vi pengar ur 
Folke Bernadottes minnes-
fond, vilket var väldigt posi-
tivt. Det gäller att vara om sig 
och kring sig för att hitta nya 
kanaler och bidrag, förklarar 
Nelldén.

Nu i maj var det de tyska 
elevernas tur att komma till 
Ale. Tio dagar fyllda med 
äventyr och upplevelser var 
nästan till ända när lokal-
tidningen träffade gruppen 
i måndags. Återstod gjorde 
endast Paddan och ett själv-
klart besök på Liseberg.

Vad blir det bestående 
minnet från besöket i Ale 
och Sverige?

– Smögen och Marstrand 
var vackra platser. Sedan var 
besöket på Vikingagården i 
Ale väldigt intressant, svarar 
Daniel, en av de tyska gäs-
terna.

Hans kompis Nicklas har 
ett annat minne.

– Bussresorna. Att det tar 
så lång tid att förflytta sig…

403:an till Göteborg verkar 
inte ha imponerat på vänner-
na från Kassel.

I utbytet ingår att bo i 
svenska respektive tyska hem. 
De ska också delta och ta in-

tryck av vardagen i skolan.
– Det är stora skillnader på 

den tyska och svenska skolan. 
Vi lever i en helt annan miljö. 
Här är det mer en vi-känsla 
mellan lärare och elever. I 
Tyskland är det till exempel 
inte okej att säga du till en 
lärare, berättar Ida, en av de 
svenska eleverna.

Ale gymnasiums epitet 

som elevernas skola med in-
flytande och demokrati på alla 
nivåer var en helt ny upple-
velse för ungdomarna från 
Goethe gymnasium.

– Det finns inget liknande 
i den tyska skolan, säger Mi-
chael, medresande lärare.

Internationella utbyten 
har många pluseffekter. Det 
leder till språklig utveckling, 

nya kunskaper om främman-
de länder och kulturer.

– Vi borde försöka utveck-
la det internationella arbetet 
ytterligare. Både elever och 
lärare har så mycket att lära 
av varandra i Europa, kon-
staterar Gerd Pålsson Berg, 
rektor i Ale gymnasium.

I onsdags åkte de tyska gäs-
terna hem. I bagaget fanns då 

stora mängder souvenirer och 
framför allt lösgodis…

– Ahlgrens bilar är en 
favort, suckar Annica på vägen 
hem till Kassel.

Utbytet mellan Goethe gymnasium från tyska Kassel och Ale gymnasium slöt cirkeln under tio majdagar, då åtta tyska elever 
gästade sina vänner i Sverige. Moder Svea imponerades stort på gästerna som bland annat fick se Marstrand, Smögen, Viking-
agården och inte minst Liseberg. Stunderna i Ale gymnasium upplevdes också som väldigt annorlunda och positiva.
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Sverige imponeranerade på tde på tyysskkaa gäster gäster
– Positivt utbyte mellan Ale 
och Goethe gymnasium

Alcro Bestå målningssystem. Innehåller grundolja, grundfärg och täckfärg. 

Ger ditt hus ett bra skydd i upp till 15 år. Såväl olja som färg är lätta att måla med och 

är skonsamma för dig och miljön. Kontakta din Coloramabutik för exakt pris.

Få rätt 
färg i 
solen!

895:-
Sommar-

pris i 
butiken!

Quick Brush. Behållaren fylls med vatten-
buren fasadfärg som matas fram till penseln. 
Rengörs enkelt med vatten. (Ord. pris 1095:-)
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