
Kommunfullmäktiges sammanträ-
den är alltid lärorika. I måndags re-
dovisades kvalitén i grundskolan och 

gymnasieskolan – läsåret 2005-2006. Ytter-
ligare ett läsår har passerats och ännu ett har 
påbörjats. Ärligt talat, det är väl ganska me-
ningslöst att redovisa resultaten från 2005-
2006 när vi är inne i läsår 2007-2008? Det 
är ju inte konstigt att många uppfattar den 
offentliga sektorn som trög om medbor-
garna lever och har sina barn i skolan 2007 
samtidigt som politikerna diskuterar hur 
kvalitén var 2005? Det där måste man se 
över.

Nåväl, det framkom ändå en del intres-
sant. Ale gymnasiums tillvaro har till exem-
pel förändrats radikalt sedan den utsattes för 
stenhård konkurrens. Idag kan gymnasiee-
leverna fritt välja gymnasieskola i regionen. 
Det är inte längre självklart att läsa det sam-
hällsvetenskapliga programmet i skolan som 
ligger närmast. Idag måste skolan vara att-
raktiv och se eleverna som kunder. De måste 
locka in dem och erbjuda dem något extra.

Förvaltningschef Carina Abréu talade 
om att göra skolan mer flexibel, att till ex-
empel vara beredd att göra snabbare föränd-
ringar i programutbudet. Hon menade att 
det är programmen som ska marknadsfö-
ras inte skolan. Det finns säkert underlag för 
det resonemanget, men jag skulle vilja spä 
på med lite andra idéer.

Jag tror att skolans bästa marknadsfö-
ring är eleverna själva. De är Ale gymnasi-
ums främsta ambassadörer. De måste vara 
stolta över att gå på Ale gymnasium. Utgå 

från de befintliga eleverna. Fokusera på det 
som redan idag upplevs som väldigt positivt 
och lyft fram det ytterligare. Demokrati och 
"elevernas skola" är uttjatat nu och dessut-
om inget unik. Elevinflytande och elevde-
mokrati är vardagsmat på samtliga gymna-
sieskolor.

När Ale gymnasium var först ut med en 
lokal skolstyrelse med elevmajoritet väckte 
det stor uppståndelse i alla medier. Eleverna 
i skolan reste land och rike runt och missio-
nerade om den fantastiska skolan i Ale. Det 
var lite av revolution.

Nu gäller det att hitta något nytt – och 
unikt. Det är inte lätt, men det kan vara det. 
Jag är själv gammal elev på Aroseniusskolan. 
Dit längtade man redan i sexan för då skulle 
man få vara med i Soarén. Ett storslaget och 
publikt arrangemang som alltid drog fulla 
hus. Lärare och elever uppträdde ihop – ja, 
hela skolan var engagerad. Det skapade ge-
menskap och starka band.

Kanske skulle Ale gymnasium engagera 
sig i en fråga – eller flera – och göra något 
stort av den. Något som gör att dagens nior 
tänker att; "I den skolan vill jag gå för då 
får jag vara med i..." Tänk ett 
stort evenemang, som blir om-
talat Sverige runt, engagerar 
alla typer av elever och kräver 
alla olika kunskaper som finns 
i huset... Ge eleverna något 
att vara stolta över – något alla 
talar om – framför allt 
elev till elev.
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Eleverna är skolans 
bästa ambassadörer

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!

ALE SCHACKKLUBB
NU BÖRJAR HÖSTSÄSONGEN!

Vi börjar på onsdag den 5:e september 
kl 18.30 i Älvängens Folkets Hus.
Schackklubben hälsar alla varmt
välkomna: tjejer och killar, gamla och 
unga, nybörjare som erfarna. Juniorer 
håller på till kl 20 och seniorer kan hålla 
på till kl 22. Vi kommer under säsongen 
att ha turneringar, teoriundervisning och
spela en massa schack. För dem som 
åker buss finns en busshållplats
”Folkets Hus” precis brevid lokalen som 
ligger norr om Älvängen centrum.
Frågor besvaras gärna av:
Carl Tuvskog 74 08 14 och
Bo Hegg 74 86 43.

Skrotpremie 600-3000 kr
Även hämtning

Tel. 020-72 72 72 
Öppet 08.00-22.00

SKROTBILAR KÖPES

LINGON - BLÅBÄR - HJORTRON
Nyplockade rensade bär till lägsta 
dagspris. Litervis eller hela lådor. Nykokt 
hjortron- blåbärs- tranbärs- och lingonsylt 
(60-65% bärhalt). Endast svenska bär. 
Allt i mån av tillgång. Säljes från lastbil. 

varje lördag fr. 4/8 till 8/9: 
Nol vid BJ:s godislager 13.30, Älvängen vid 
vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, Lilla 

Edet Järn & Trä 15. 
0708-26 61 34 (ingen förbeställning)

Nyinkomna kläder fär hela familjen!
NYA fina möbeltyger 50:-/m

Markisväv 75:-/m Linne 60-70:-/m
Mängder av gardintyger 20:-/m

Vackra broderade tyger!
Gardinstänger & tillbehör

Färdigsydda gardiner, Paneler 20:-/m
Öppet mån-fre 10-19, Lör-sön 10-16

Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

LAGERFÖRSÄLJNING

Skepplanda Röda Korskrets

I ÅR SKALL VI HA VÅR BASAR
i Skepplanda församlingshem 17 november. Vi tar tacksamt 

emot lotterivinster, men allt annat är också välkommet. 
Ring gärna före 25 september.

Marianne Johansson 0303-338194
Med vänliga hälsningar Styrelsen

Barndans

Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors

Startar 20 sept 2007
10 torsdagar i följd – 500:-/kurs

Lekdans för 2-4 år, med förälder
kl 17.00-17.30

Barndans för 4-6 år
kl 17.30-18.15

Anmälda: Påminnelse betalning
Upplysning/Anmälan:

Britt el. Sten  0303-33 86 21
www.dfkorkskruven.com

Aktiva barn är lyckliga barn!

Ansökningar fonden tillhanda
senast fredag 21 september!

Vaknafonden bildades 2005 för att tillvarata pengar från offentliga insamlingar, allmänhet och 
näringsliv, avsedda att stötta det drogförebyggande arbetet bland barn och ungdomar i Ale 
kommun. Styrelsen för Vaknafonden beviljar medel till föreningar och arrangörer som syftar till 
att aktivera barn och ungdomar. Nya aktiviteter och nya satsningar för att nå nya målgrupper 
prioriteras. Ni kan också ansöka om medel till nödvändiga investeringar.

Tisdag 25 september sammanträder styrelsen för Vaknafonden och behandlar då inkomna 
ansökningar. Sista dag för ansökan är fredag 21 september.

Mer information på www.vakna.ale.se

 Skår 
innebandyklubb
Nu när det är dags att starta inneban-
dyn i Skepplandahallen igen välkomnar 
vi både nya & gamla spelare inför en 
spännande säsong 07/08.  

För mer info eller frågor kontakta 
Ann-Sofie Yverås 0303-33 84 06

Välkommen till

Välkommen till
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MåndagMåndag 16-17.30 P-98/9916-17.30 P-98/99
17.30-19 F-95 17.30-19 F-95

OnsdagOnsdag 16-17.30 P-9416-17.30 P-94
17.30-19 P-97 (fd P-96) 17.30-19 P-97 (fd P-96)
19-20.30 P-92 19-20.30 P-92
20.30-22 herrar 20.30-22 herrar

FredagFredag 16.15- 17.45 P/F- 00-0116.15- 17.45 P/F- 00-01
LördagLördag 14-15.30 F-9514-15.30 F-95

15.30-17 P-98 15.30-17 P-98
17-18.30 P-94 17-18.30 P-94

SöndagSöndag 17.30-19 P-9717.30-19 P-97
19-20.30 P-9219-20.30 P-92
20.30-22 dam20.30-22 dam

KVARTALSMÖTE
Medborgarhuset, Ledet
Torsdag 6 sept. kl. 16.00

PRO-pojkarna och Vi fyra underhåller. 

Distriktets ordförande Lennart 
Larsson talar om PRO i framtiden.

Kaff e med dopp, lotterier.

Varmt välkomna!

Ale
Norra

SÄLJES Alfa Romeo 156 
2.0 TS -99

Ratt och växelknopp i trä
Ljusblå klädsel
CD-växlare
Välvårdad
Nya bromsar och ok runt om, samt 
handbroms 2007-03 
Nya sommardäck (3 månader)
Vinterdäck
Fläktmotor och styrbox till AC bytt -06
Servoslangar bytta -06
Kamrem, avgasventiler och
insugsventiler bytta -06
Sotningssats bytt -06
Olja och fi lter bytta -06
Nytt batteri
Ny luftmassemätare

Ring 0303-33 85 86 eller 0704-38 52 58

49.000:-49.000:-


