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NÖDINGE. En internatio-
nell tredagarskonferens 
om elevhälsa.

Då kallas inte bara 
erkända professorer in, 
utan självklart också 
elever från Ale gymna-
sium.

– Vi talade om elevde-
mokrati och betydelsen 
av att kunna påverka 
sin skola. Det är själv-
klara ingredienser 
för oss och ett starkt 
bidragande skäl till 
att vi trivs i Ale gym-
nasium, säger Karin 
Pettersson, som läser 
andra året på samhälls-
programmet.

Elevhälsoteam och skoldi-
rektörer från hela landet 
och världen genomförde i 
förra veckan en internatio-
nell konferens om elevhälsa. 
Från Australien kom profes-
sor, George Patton, för att 
redogöra om The Gatehous-
eproject, som handlar om att 
utveckla elevhälsan. Som ett 
led i hans föredrag deltog två 
elever, Karin Pettersson och 
Dunia Al-Hashini, från Ale 
gymnasium. Deras uppdrag 
var att beskriva hur en skola 
med elevdemokrati kan fung-
era.

– Vi berättade om hela or-
ganisationen från en lokal 
styrelse med både personal 
och elever, klassråd, elevråd 
och programråd. Många bara 
gapade och såg helt frågande 
ut. Det var kul och det är inte 
utan att man känner sig stolt 
som elev i Ale gymnasium, be-
rättar Dunia Al-hashini.

På engelska
All kommunikation skedde 
naturligtvis på engelska, 
något som inte eleverna upp-
fattade som belastande – men 
så fanns också engelskalära-
re, Gisela Andrén, med som 
moraliskt stöd.

– Eleverna var fantastiska 
och gjorde ett tydligt avtryck 
i konferensen. Jag tror många 
fick en aha-upplevelse när de 
lyssnade på Karin och Dunia, 
säger hon.

Konferensens syfte var att 
rent generellt belysa hur elev-

hälsan kan förbättras. Hur 
viktigt är då elevdemokrati?

– Alla mår bra av att kunna 
påverka sin vardag. Att bli 
tagen på allvar är också skönt, 
säger Karin Pettersson och 
verkar må hur bra som helst.

De internationella gäster-
na fascinerades av elevernas 
föredrag och undrade hur 
detta var möjligt.

– För oss är det så själv-
klart, det sitter i väggarna 
här. Nu när elevmajoriteten 
är borta från den lokala sty-
relsen är vår röst fortfaran-
de lika mycket värd. Föränd-
ringen som skolminister Jan 
Björklund (fp) drivit igenom 
är bara på papperet, menar 
Dunia Al-hashini.

Vad reagerade åhörarna 
mest på?

– Att vi deltar vid anställ-
ningsintervjuer av lärare och 

rektorer. De trodde vi skäm-
tade, svarar Karin Petters-
son.

Unik skola
Det var inte bara åhörarna som 
drog slutsatser och lärdomar 
av konferensen, det gjorde 
även Karin och Dunia.

– Ja, vi fick bekräftat att vår 
skola är ganska unik och att 
vi har kommit väldigt långt. 
Särskilt utanför Sverige ligger 
många långt efter oss, säger 
de.

Att Ale gymnasium återi-
gen bjuds in när ämnet elev-
demokrati kommer på tal är 
ett bra bevis och en utmärkt 
marknadsföring för skolan.

Elevhälsan i fokus
– Då kallades Ale gymnasium in

Dunia Al-hashini, Karin Pettersson representerade Ale gym-
nasium tillsammans med lärare Gisela Andrén (t h) när pro-
fessor George Patton föreläste om elevhälsa på en internatio-
nell konferens i Göteborg.
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ELEVPÅVERKAN I ALE GYMNASIUM
Fram till i år var det elevmajori-
tet i den lokala styrelsen i Ale gym-
nasium.
Följande beslut har styrelsen bland 
annat medverkat till:

• Elevpriser i caféterian
• Frukost för 10 kr
• Busskort till alla elever i skolan
• Ingen insyn i idrottshallen
• Nytt golv i teater- och danslokalen
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Mer än bara mäklartjänsten

Birgitta StrömBirgitta Ström

Måste ses!

Tvåa med utsikt

Lantligt

Bohus ca 2 km från Jennylund.
Något för den hästintresserade! 4 hästboxar, sadelkammare, litet kontor i samma 
byggnad. 10 minuters skrittväg till Jennylund. Promenadavstånd till badsjö. Natur-
reservat inpå knuten. Mysigt hus om 83 kvm. Öppen spis , vardagsrum i vinkel. 
Tre sovrum. Nyrenoverat badrum med massagedusch. Stor altan med kvällssol. 
Gäststuga och stort garage. Pris 1.575.000:- som utgångsbud.

BÖRSAGÅRDEN-NÖDINGE
Ett otroligt fi nt hus, med kök av hög klass, kaklat badrum och ett stort allrum, 
samt härligt vardagsrum, med utgång till en inbyggd uteplats.
Ett hus för alla åldrar. Närhet till golf, centrum, skolor, buss, bad och natur. 
Garage i separat länga med fjärrstyrd port. Vad mer kan man önska sig? 
156 kvm. Pris 1.975.000:- som utgångsbud. Ring för bokad visning, 31/10.

Surte
En av de bäst belägna lägenheterna, med 
stor balkong, som skall inglasas. 
En mycket fi n fräsch lägenhet, inredd i 
ljusa färger. Med närhet till skolor,  prome-
nadavstånd till badsjö samt fi na naturområ-
den. Vån. 1/2. 61 kvm. Avg. 2.191:- 
Pris 735.000:- eller högstbjudande. 
Ring för bokad visning, 29/10.

Centralt läge
2:A SURTE
Mycket trevlig lägenhet om 55,5 kvm boa-
rea. Bra läge i Surte med närhet till kom-
munikationer och service. Genomgående 
ljusa färger och helkaklat fi nt badrum. 
Visst uppfräschningsbehov.  Avgift 2.126:- 
inkl värme och vatten, kabeltv. Vån. 2/2.
Pris 500.000:- utgångspris. 
Ring för bokad visning.


