
NÖDINGE. Ale gymna-
siums attraktionskraft 
2007 är den sämsta 
någonsin.

De preliminära intag-
ningsbeskeden talar 
ett tydligt språk – bara 
30% av niorna i Ale har 
valt gymnasiet i hem-
kommunen som första-
handsval.

– Vi ska satsa oss ur 
det här, men jag anser 
nog att det bör tillsät-
tas en kriskommission. 
Situationen är allvarlig 
och konsekvensen på 
sikt är att kommunkas-
san riskerar att dräne-
ras, säger rektor Roy 
Jörgensen.

Ansökningsresultatet till Ale 
gymnasium i höst är alarme-
rande. Skolledningen genom-
förde därför omgående en 

enkät på samtliga kommunala 
högstadieskolor. Syftet var att 
skapa en bild om vad som har 
styrt valet av gymnasieskola. I 
torsdags kunde Roy Jörgensen 
redovisa resultatet av enkäten.

– Bra lärare, ett bra innehåll 
i utbildningen och att eleven 
hittar precis den utbildning 
som önskats har varit vägle-
dande. Dessutom ansåg var 
fjärde elev det som angeläget 
att skolan låg inne i Göteborg, 
berättar Roy Jörgensen.

Följdfrågan blir självklart 
om lärarna i Ale gymnasium 
inte är tillräckligt bra, eftersom 
knappt var tredje elev i årskurs 
nio har valt att studera där.

– Jodå, min bedömning är 
att vi har mycket kompetent 
personal, men vi kan ju kon-
statera att vi inte har varit till-
räckligt duktiga på att tala om 
det, svarar Roy Jörgensen.

Analysen är viktig. För varje 

elev som väljer en utbildning 
utanför kommungränsen upp-
står en kostnad. Det är värde-
fullt att förmå som många som 
möjligt att välja Ale gymnasi-
um. Problemet just nu är att 
intresset för rena yrkesutbild-
ningar har brett ut sig.

Tydlig trend
– Trenden är ganska tydlig. Yr-
kesutbildningar som el, indu-
stri, bygg, fordon och frisör 
är populära och inget som Ale 
gymnasium erbjuder, konsta-
terar Roy Jörgensen.

Av de elever som har valt 
Ale gymnasium i första hand 
är fördelningen jämn mellan 
Aroseniusskolan, Himlasko-
lan och Kyrkbyskolan. Avvi-
ker gör däremot Bohusskolan.

– Det är tydligt att man inte 
åker norrut i den här kommu-
nen. Bohuseleverna föredrar 
Kungälv eller Göteborg, på-

pekar Roy Jörgensen som nu 
gärna vill se ett utvecklat sam-
arbete med grundskolan i Ale.

– Jag vet att de ekonomis-
ka resurserna är knappa, men 
vi måste försöka. Den interna 
marknadsföringen är a och o 
för Ale gymnasiums framtid.

Ett annat orosmoln är att 
Ale numera är näst längst ner 
på listan över obehöriga elever 
till gymnasieskolan. 17,3% är 
inte ens behöriga att söka, bara 
Göteborg har en större andel.

– Det går åt fel håll. Nu har 
till och med Lilla Edet bättre 
resultat, understryker Roy Jör-
gensen förtvivlat.

Programutbudet är en viktig 
del i arbetet med att göra Ale 
gymnasium mer attraktivt. Det 
kan komma att ses över ytterli-
gare. I höst sker en del mindre 
förändringar.

– I år tar vi bort Event- och 
dataprogrammet, musikinrikt-

ningen på samhäll- och det na-
turvetenskapliga programmet 
försvinner också.

I enkäten om varför årets 
nior har gjort sitt gymnasieval 
har merparten bildat sin upp-
fattning genom samtal med 
kompisar och syskon.

– Det är så det går till, därför 
kan det inte nog betonas hur 
viktigt arbetet med trivselfrå-
gorna är i gymnasiet. Den har 
alltid varit god här, men nu är 
det över två år sedan vi genom-
förde en enkät om trivseln i Ale 
gymnasium. Det ska vi göra i 
höst, lovar Roy Jörgensen.
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”Kriskommission bör tillsättas”
– Endast 29,5% av niorna har Ale gymnasium som förstaval

PRELIMÄR INTAGNING ALE GYMNASIUM
Andel elever från Ale i procent

2001:  67
2002:  55
2003:  56
2004:  40

2005:  47
2006:  49
2007:  32

Rektor Roy Jörgensen.
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NÖDINGE. – Vi måste 
syna resultatet ordent-
ligt och det arbetet 
är redan igång, säger 
Utbildnings- och kul-
turnämndens ordfö-
rande Monica Samuels-
son (s) om den alarme-
rande intagningsrap-
porten.

Nämnden fick i torsdags en 
redogörelse av det preliminä-
ra intagningsbeskedet till Ale 

gymnasium samt av den enkät-
undersökning som genomförts 
bland elever i årskurs nio.

– Det var en rejäl siffer-
gymnastik idag, men det fanns 
självklart mycket intressant att 
ta fasta på. Jag vill dock betona 
att den preliminära intagning-
en kan skilja sig ganska mycket 
från den slutliga, så än har jag 
inte gett upp hoppet, säger 

Samuelsson.
Hon påpekar också att det 

inte är i år som de stora be-
kymren väntar, värre blir det 
om några år om den negati-
va utvecklingen fortsätter. 
Monica förklarar:

– Just nu har vi en stor 
puckel med elever i Ale gym-
nasium och oavsett om in-
tagningen blir något sämre i 

höst så kommer vi ha relativt 
många elever i skolan. Proble-
met blir när den stora kullen 
tar studenten, då kan vi inte 
klara oss med att bara få 30% 
av Ales nior att välja oss.

Kan välja fritt
Idag har eleverna möjlighet att 
fritt välja gymnasium i regio-
nen. Det gör att även Ale får 

elever utifrån.
– Den stora skillnaden eko-

nomiskt är att våra elever ofta 
väljer friskolor och praktis-
ka yrkesutbildningar som är 
dyrare i jämförelse med de ut-
bildningsplatser som vi erbju-
der på Ale gymnasium.

Monica Samuelsson reage-
rade kraftigast på det faktum 
att barn- och ungdomsförvalt-

ningen meddelat att samarbe-
tet mellan grundskolan och 
Ale gymnasium inte kan fort-
sätta av ekonomiska skäl.

– I vår marknadsföring av 
Ale gymnasium är samarbetet 
med grundskolan ett måste. 
Det kan inte undå någon. 
Samarbetet måste fortsätta.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

"Bekymmersamt, men arbetet är redan igång"


