
Jag vet inte exakt, men jag tror vi har 
skrivit närmare 500 artiklar om Ale 
gymnasium och den verksamhet som 

bedrivs där. Av dem har två, alltså 0,4%, 
varit negativa eller kritiska. En gång vände 
vi oss mot att förvaltningen godkände att 
en personalfest för Ale kommun med alko-
hol fick arrangeras i den drogfria skolan. 
Jag hade skrivit samma artikel idag, trots 
den storm som då blåste upp. I förra 
veckan rapporterade vi om att bara en tred-
jedel av niorna i Ale har valt Ale gymna-
sium som första val. Vi försökte också ge 
en nyanserad bild av varför; populära yr-
kesprogram saknas, Gö-
teborg lockar, frisko-
lor lockar – och så det 
som upprörde mest – bra 
lärare är viktigt. En enkät 
genomförd bland niorna 
har gett dessa svar. 

Rektor Roy Jörgensen ser allvarligt på re-
sultatet och vill tillsätta en kriskommission. 
Det skrev vi också. Som ni kanske förstår så 
har det återigen riktats skarp kritik mot tid-
ningens rapportering kring frågan. Ingen har 
i och för sig kunnat påvisa några sakfel men; 
"det är inte bra att ni som lokaltidning skri-
ver ner kommunens eget gymnasium". Det 
håller jag fullständigt med om – så låt oss 
slippa det. Öppna ögonen, räta upp ryggen 
och sätt igång att tala om vilken makalöst bra 
gymnasium vi har. Det är ju sanslöst att bara 
en tredjedel har valt Ale gymnasium som sitt 
förstaval, men någonstans har det gått snett. 
Jag älskar Ale gymnasium. Jag tycker det är 
det bästa vi har i Ale kommun, men det hjäl-
per ju inte att jag vet det. Eftersom konse-
kvenserna idag är mycket kännbara om kom-
munens ungdomar väljer skolor utanför Ale 
är det viktigt att väcka alla krafter i tid. Vi 
måste börja med att inse att vi har ett pro-
blem, det gör vi inte genom att sitta tysta i 
klassen, stilla i båten eller trycka ner huvudet 
i sanden. Nej, alla krafter som känner till de 
goda egenskaperna som finns i Ale gymnasi-
um måste gå igång på samtliga cylindrar. Det 
finns flera viktiga skäl till det. Ett för att de 

ekonomiska konsekvenserna är enorma om 
gymnasieeleverna flyr kommunen, två för att 
de i så fall går miste om en suverän möjlig-
het att få gå tre år i Ale gymnasium – skolan 
där du både syns och hörs.

Jag tror att mycket kan vara en ren miss-
uppfattning bland dagens nior i Ale. Det 
har blivit något av en "grej" att söka en 
skola i Göteborg. Egentligen utan att jäm-
föra och fundera över valet av skola. Det 
kan till och med vara så att det är andra 
som väljer åt dem. När jag frågade två 
elever i Ale gymnasium, båda går andra 
året, om de kan förstå att bara en tredjedel 

av årets nior har sökt Ale 
gymnasium som sitt första 
val, utbrast de: "Du ljuger, 
det kan inte vara sant!" 
Varför inte, frågade jag.

"Ale gymnasium är väl 
Västsveriges bästa skola. 
Allt är skitbra, lärarna, 

skolan, maten, ja det finns inget som vi 
skulle vilja ändra på."

Det är ord och inga visor, men hade jag 
inte frågat hade jag aldrig fått veta. Nu har 
det inte gjorts någon trivselenkät på Ale 
gymnasium det här året, vilket är en stor 
miss. Jag tror att man ska satsa stora resur-
ser på att ständigt göra enkäter om trivseln 
på skolan. Sedan ska man hitta bra kanaler 
att föra ut resultatet. Målet ska vara 100% 
trivsel. "Just nu har vi 96% som stortrivs, 
men vi vill nå ännu högre." Gör jakten på 
100% till något som alla spänt följer. Det 
ska vara allmänt känt att på Ale gymnasi-
um stortrivs man. Den goa stämningen på 
skolan ska vara ett ständigt återkomman-
de skäl att kalla till presskon-
ferens.

Skulle trivseln plötsligt inte 
vara så god finns det inget 
bättre än att få reda på det i 
tid. Då går det att åtgärda, 
om man nu inte stoppar hu-
vudet i sanden...
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Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Älvängens
TapetserarverkstadTapetserarverkstad

Utför: Stoppning,
Omklädsel av möbler, bil,
båt och husvagn m.m.

Lena Wallberg, Skår ÖvreLena Wallberg, Skår Övre

Fria transporter

tel. 0303-33 83 40. Biltel. 070-773 10 94

Undvik stoppa huvudet 
i sanden

Ont i ryggen?
Göta Ryggklinik

På Göta Ryggklinik behandlas patienter som lider av 
nack-, rygg-, led-, muskel- eller cirkulationsbesvär. 

Smärta i axel, knä eller leder. 
Komplikationer i ryggraden samt idrottsskador!

Kiropraktor Jens Åkerhjelm
Skeppningsgatan 6 (Göta) Lilla Edet

0520-65 31 00 • Jourtelefon: 0708-40 43 13

>> Allt är skitbra, lärarna, 
skolan, maten, ja det finns 

inget som vi skulle vilja 
ändra på. <<

TakarbeteTakarbete  
utföres utföres till lågpris.till lågpris.

Ring för fri offert.Ring för fri offert.

TakserviceTakservice
tel. 0735-78 83 79tel. 0735-78 83 79

Tinnsjöns 
fiskevårdsområde

Håller årsmöte hos Svante Morgan, 
Kilanda, Tisdag 19 juni, 

kl. 19.00. För vägbeskrivning 
ring Svante, tel. 0303-74 40 19.

Välkomna!                Styrelsen

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Södra Klöverstigen 38.

Tel 073-617 44 60
Telefonsvarare 031-98 31 80

StudentStudent
eller fest?eller fest?

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

Vi har både smörgåstårtor 
och catering. Bakverk till 

kaffet fixar vi också!

Information från Skepplanda vårdcentral:

Räcker dina mediciner över sommaren?
Kontakta oss redan nu då vi p g a semestertider har en lite mindre personalstyrka i tjänst 
och vi försöker undvika planerade kontroller under sommaren.
Vi kommer huvudsakligen att behandla akuta åkommor. 
Ring oss som vanligt på tel 0303-33 70 15

Nyhet hos oss är att Du kan ringa vår BVC-sköterska
Ann-Charlotte Ernhede direkt på tel 0303-33 70 43
Mån, tor, fre: kl 08.00-08.30
Tis, ons kl 16.00-16.30
Övriga tider: Telefonsvarare

Trevlig sommar önskar Skepplanda Vårdcentral.

Ingen tidning?
Maila oss.

ingentidning@alekuriren.se
Uppge namn, adress och 

telefonnummer till aktuell adress.
Eller ring Svensk Direktreklam: 0522-68 11 00

Aroseniusskolans 31:a Soaré var länge hotad, men efter en vild strejk och demokratiska för-
handlingar kom skolledning och elever överens om att genomföra projektet till förmån för 
Barncancerfonden. En tradition som startade 1976, då en elev gick bort i cancer.

I torsdags gavs föreställningen som elever repeterat på sedan årsskiftet. Huvudnumret var i 
år Lejonkungen. Eftersom tidningens pressläggning gick hand i hand med Soarén återkommer 
vi nästa vecka med ett större reportage. Håll ut till dess!
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Soaré nummer 31...


