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När utbildnings- och kultur-
förvaltningen nu måste omor-
ganisera för att få ihop bud-
geten blir ingen lämnad obe-
rörd. Alla verksamheter drab-
bas på något sätt. En översyn 
är gjord och en del åtgärder 
redan i full färd att genomför-
as. Allmänkulturen får mindre 
pengar att köpa in arrange-
mang för, men hoppas kunna 
fylla ut med uppträdanden 
från lokala kulturföreningar 
istället.

– På sätt och vis är det po-
sitivt att vi frigör scenen för 
våra egna föreningar. Den 
stora besparingen ligger i att 
det blir mindre personalkrä-
vande när föreningslivet ar-
rangerar, jämfört med våra 
egna offentliga arrangemang, 
förklarar Carina Abréu.

Surte bibliotek
Precis som övriga förvalt-
ningar har alla lokalkostnader 
setts över. Lokaler som kom-
munen hyr försöker man bli 
av med. Ett exempel är bibli-
oteket och samlingslokalen i 
Surte centrum.

– Det handlar om att skydda 
verksamheterna. Istället för 
höga hyreskostnader vill vi 
erbjuda medborgarna servi-
ce och verksamhet. Nu har 
vi tagit fram ett förslag där 
Glasbruksmuseet och biblio-
teken samutnyttjar lokalerna i 
det gamla glasbruket. Jag tror 
det kan bli väldigt bra, säger 
Abréu och berättar att försla-
get kommer att presenteras i 
veckan som kommer.

Att förslaget om Surte bib-
liotek väckte starka känslor är 

hon inte förvånad över.
– Nej, jag tycker det är 

mänskligt att reagera, men 
det gäller att se helheten. Jag 
tror inte att det här behöver 
bli sämre för Surteborna. Ut-
budet av böcker blir lika stort 
och när det gäller samlings-
lokalen så har vi också en idé. 
Det viktigaste i det här upp-
draget har varit att behålla 
alla verksamheter och erbjuda 

Aleborna samma service, men 
till en lägre kostnad. Det gör 
vi nu, säger Abréu.

Komvux
Lärcentrum Komvux kommer 
på sikt också att inrymmas i 
Ale gymnasium, istället för i 
hyrda lokaler. En annan be-
sparing är elanvändningen i 
huset.

– Vi uppmanar all perso-

nal att släcka ljuset på konto-
ret om de är borta längre än 
15 minuter, likaså att stänga av 
sin dator ordentligt. Det ger 
en besparing på upp emot 50 
000 kronor. Många bäckar 
små, säger Abréu.

NÖDINGE. Det skulle 
ha blivit 900, det blev 
876.

Elevantalet sjunker i 
Ale gymnasium och det 
är en kostsam föränd-
ring.

– Vi ska satsa oss ur 
det här och anpassa 
skolan efter de nya 
förutsättningarna. Vi 
anpassar oss till en 
mindre, men starkare 
skola som ska präglas 
av hög kvalitet med 
goda studieresultat, 
säger förvaltningschef 
Carina Abréu.

Närheten till Göteborg, 
friskolornas etablering och de 
många generösa erbjudanden 
som en fri marknad av gymna-
sieskolor erbjuder lockar allt 
fler elever från landsorten till 
storstan. Av årets nior i Ale 
kommun ökade återigen an-
talet elever som valde en gym-
nasieskola utanför kommun-
gränsen. Den 15 oktober är 
brytdatum för övergångar 
mellan gymnasieskolorna i 
Göteborgsregionen. Då kan 
resultatet slutligen redovisas.

– Vi önskar alltid att fler 
elever ska välja Ale gymnasi-
um, självklart är det så, men 
vi får ändå vara nöjda med 
utfallet. Vi hoppades på att 
vi skulle bli totalt 900 elever i 
skolan och det blev 876, säger 
Carina Abréu. Att vi besluta-
de oss för att ta bort en del 
specialinriktningar medförde 
automatiskt att vi också tap-
pade ett antal elever, men vi 
fick istället en positiv ekono-
misk effekt.

Nytänkande
Den tuffare konkurrensen 
mellan regionens gymnasie-
skolor har ställt krav på ny-
tänkande. Marknadsföring 
blir ett allt mer viktigt instru-
ment för att fylla skolan.

– Vi jobbar efter två model-
ler, dels gäller det att mark-
nadsföra sig inom kommunen 
dels externt och det är helt 
olika argument som används. 
I Ale handlar det om att för-
klara fördelarna med närhe-
ten, slippa resorna och förstå 
den kvalitet som vi erbjuder på 
hemmaplan. Externt kommer 
vi att marknadsföra program-
men hårdare än själva skolan. 
Vi ska marknadsföra oss som 

skolan där eleverna tack vare 
bra lärarhjälp och bra peda-
gogiskt upplägg kommer att 
nå fina resultat, säger Carina 
Abréu.

Bättre än väntat
De första prognoserna pekade 
på att Ale gymnasium bara 
skulle få 30% av kommunens 
nior till sig. Riktigt så illa blev 
det inte. Ropen om en ”kris-
delegation” för att rädda Ale 
gymnasiums ställning har 
tystnats och istället ersatts av 
en vision.

– Vi kommer att satsa hårt 
på de nationella program-
men, de ska präglas av både 
hög lärartäthet och hög kva-
litet. Eleverna ska veta att om 
de närvarar kommer de också 
att nå goda studieresultat, be-
rättar Carina Abréu som lovar 
att återkomma när visionen är 
antagen. Hon avslöjar dock 
att två nyckelord kommer att 
vara entreprenörskap och in-
ternationalisering.

Frisök införs
Från och med nästa år blir si-
tuationen än tuffare för gym-
nasieskolorna. Då införs 
”frisök”, vilket innebär att 

elever i årskurs nio fritt kan 
välja gymnasieskola i hela 
landet.

– I framtiden blir det än 
viktigare att nischa sig som 
skola och vi hoppas kunna dra 
nytta av den ungdomsunder-
sökning (Lupp) som just nu 
genomförs i Ale. Den ger för-
hoppningsvis besked om vad 
våra ungdomar önskar, säger 
Carina Abréu.

Ökat samarbete
De interkommunala ersätt-
ningarna till gymnasieskolor 
utanför Ale ökar med årets in-
tagningsresultat med cirka 2 
miljoner kronor. Pengar som 
måste sparas i förvaltningen.

– Det blev 25 fler elever 
som valde en annan skola is-
tället för Ale gymnasium. Det 
är praktiska yrkesprogram och 
friskolor som lockar många. 
Det pågår nu ett intensivt 
arbete i Göteborgsregionen 
där de kommunala gymna-
sieskolorna måste öka samar-
betet för att bli konkurrens-
kraftiga. Vi tittar till exempel 
på möjligheten att i framtiden 
läsa teori i Ale gymnasium och 
utföra de praktiska momenten 
i Kungälv, som har flera att-

raktiva yrkesprogram, avslu-
tar Carina Abréu.

ALE GYMNASIUM 2007-2008
Antal elever: 876
Elever från Ale: 626
Elever utifrån: 250

Ale gymnasium tar ny form
– En mindre, men starkare skola i framtiden

Tuffa tider för utbildning och kultur

Det blir färre offentliga uppträdanden framöver. Allmänkulturen måste också spara, som en 
del i utbildnings- och kulturförvaltningens arbete att anpassa verksamheten efter budget-
kostymen. De lokala kulturföreningarna får därmed större chans att komma upp på scen i Ale 
gymnasium på bekostnad av etablerade stjärnorna som Susanne Alfvengren.
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Höstmöte
För Nödinge Golfklubbs 

medlemmar
Tisdag 13 november kl 19.00
Ale gymnasium, Musiksalen

Styrelsen hälsar alla

Hjärtligt 
välkomna!

NÖDINGE. Utbildnings- och kulturförvaltningens 
underskott för 2007 hamnar på runt 3,9 miljoner 
kronor.

Dagens verksamhet ryms inte i kostymen som 
kommunfullmäktige givit förvaltningen.

– Tyvärr, tar det tid att anpassa en stor verk-
samhet. Först måste du bromsa och sedan ställa 
om. Jag hoppas kunna lämna ett resultat i balans 
2009, säger förvaltningschef Carina Abréu.
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