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Tjo va' här va livat med en 

student på taket och en i 

baksätet... Tur att gamla 

bilar inte rullar särskilt fort.

Dessa brandmän! Fredrik Eriksson och Markus 

Ullman behövde inte lång tid på sig för att hitta 

drömjobbet. Brandbilen väntade på skolparke-

ringen. 

Mitt på torra land! Är det sant? Jodå, men 

Jennie Berntsson och Jonna Johansson valde 

ett säkert alternativ – båt på hjul.

NÖDINGE. Ale gymnasi-
ums elfte upplaga stu-
denter marscherade ut 
förra fredagen.

Den var unik på ett 
alldeles speciellt sätt – 
den var i princip nykter.

– Tack vare ett fan-
tastiskt samarbete 
med Ale Fritid, Vakna-
projektet och elevrådet 
lyckades vi skapa ett 
attraktivt och nyktert 
studentfirande i skolan, 
säger rektor Roy Jör-
gensen som kunde 
glädjas åt att System-
bolaget var en av spon-
sorerna.

Ale gymnasium har jobbat 
fram ett nytt koncept för 
skolan. En av nyheterna fick 
årets studenter glädje av.

– Det har förekommit en 
del problem under studentda-
gen de senaste åren. Vi kände 
att det är dags att försöka 
komma till rätta med dem. 
Därför försökte vi skapa ett 
nytt, lite mer attraktivt ar-
rangemang i skolan. Elever-
na visste innan att vi krävde 
ett nyktert tillstånd. Dessut-
om har elevrådet varit med i 
planeringen, vilket gjorde att 
alla kände delaktighet och en 
vilja att göra det extra bra, be-
rättar Roy Jörgensen.

Det blev en studentbrunch 
i en elegant uppdukad kafe-
teria. Underhållning och ser-
vering svarade gymnasiets 
yngre elever för. Systembo-
laget sponsrade alkoholfri 
champagne.

– Det påminde lite om 
Blå hallen och Nobelmidda-
gen. Kanske ändå lite mysiga-
re och lite mer lättsam stäm-
ning. Alla trivdes och jag tror 
det blev ett fint minne att bära 
med sig, säger Vakna-projek-
tets Thomas Berggren.

Stipendieutdelning
Nytt för i år var att utgången 
skedde på baksidan av gym-
nasiet, men innan de 240 stu-
denterna marscherade ut var 
det stipendieutdelning. Tre 
studenter på det estetiska pro-
grammet fick särskilda stipen-
dier.

Sofia Lindén; ”För en 
konstnärlig bredd och en kre-
ativ motor av sällsynt slag.

För att på ett öppet, fanta-
sifullt och modigt sätt gestal-
ta och dela med sig av sina 
tankar.”

Gustav Möller; ”För en 
enastående känsla för film-
konst, social förmåga och be-
slutsamhet att planera och bi-
behålla den konstnärliga kva-
liteten hela vägen igenom 
en längre filmproduktion, 
samt med värme och humor 
beröra sin publik, helt enkelt: 
när film är som bäst hjälper 
den oss att se våra liv.”

Sofia Lindén och Gustav 
Möller fick sina stipendier av 
Stark Film och Event, Sveri-
ges största reklamfilmsbolag. 
Det tredje stipendiet, det es-
tetiska programmets kultur-
stipendie tilldelades Isabel 
Evers. Motiveringen löd: 
”För att hon med ärligt och 
äkta konstnärligt sökande har 
berikat oss 
alla på så 
många av 
konstens 
alla områ-
den.”

– Av-
slutnings-
vis skulle 
jag vilja 
framföra 
ett jätte-
tack till 
elever i 
ES1A 
och i 
elevrå-

det som gjorde en kanon-
insats vad gällde underhåll-
ning, planering och genom-
förande av dagen. Vakna-pro-
jeketet och Ale Fritids stöd 
genom Thomas Berggren 
och Christina Magnusson-
Wallöe har varit väldigt vär-
defullt. Hoppas att detta är in-
ledningen på ett nytt och be-
tydligt roligare studentfiran-
de i Ale gymnasium, säger 
Roy Jörgensen.

Sedan väntade som vanligt 
släkt och vänner på utsidan för 
att få transportera hem sina 
studenter på de allra mest fan-
tasifulla sätt. Här räcker inte 
orden till, utan bilderna får 
tala istället.

Nyktert studentfirande i Ale gymnasiumfirande i Ale gym
– Men de roliga transporterna var det 
inte slut på

Nyblivna studenten, Amir Karam, från Göteborg 

kramas om av mamma Gerd och pappa Said. 

Amir läste på Medieprogrammet i Ale gymna-

sium.

Det är klart man ska åka brandbil på studenten. Ett säkert sätt att hålla törs-ten släckt...
Emelie Svensson och Hanna Stenborg har fått sällskap på stegbilen eller om det var tvärtom?

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF
Allan Karlsson

redaktionen@alekuriren.se

Dagens lunch
55 kr

Pizza • Kebab 
Sallad • Lasagne

Vardagar kl 11-14

0303-74 62 52

Sallad, dricka, bröd och kaffe ingår

Sjung om studentens lyckliga da'r...
För vi har tagit studen-ten – fy f-n vad vi är bra!!!
Gissa om det lät när Ale gymnasiums 240 stu-denter tog farväl av skolan.


