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Mycket ska man tro på. Det senas-
te är att man som rektor kan säga 
upp sig och erhålla två årslöner 

oavsett man får ett nytt arbete eller ej. Det 
är praxis. Låt så vara – jag tycker det låter 
helt sjukt. Så lyder emellertid den offici-
ella versionen av Ale gymnasiums tidigare 
rektor, Roy Jörgensens, hastiga avsked – 
som inte ens blev något avsked. När vårter-
minen startade i måndags fanns han inte på 
plats. Under jul- och nyårshelgen hade Ale 
kommun istället avtalat om ett avgångs-
vederlag motsvarade två årslöner (1 Mkr). 
Officiellt slutar han på egen begäran, men 
den läskunnige fångar snabbt upp att det 
endast sker mot en betalning. Skattebeta-
larna får hosta upp 1,5 Mkr för att utbild-
nings- och kulturförvaltningen/nämnden 
vill minska alternativt bli av med en rektor. 
1,5 Mkr inkluderar lön, lagstadgade skatter 
och avgifter – däremot inkluderar det inget 
utfört arbete. Aleborna får ingenting för 
den peng som annars hade räckt till att be-
hålla såväl biblioteket i Surte centrum som 
Glasbruksmuseet med levande glasblås-
ning ytterligare ett par år. I det perspekti-
vet kan man bli frågande till hur skatteme-
del används.

Sedan finns det ett annat perspektiv. Ale 
gymnasium och i princip alla kommunala 
gymnasieskolor står inför en stor utmaning. 
De måste anpassa sig efter de konsekvenser 
som det fria gymnasievalet har medfört. Ale 
gymnasium måste krympa kostymen och an-
passa personalstyrkan efter den faktiska an-
delen elever – inte den förväntade som aldrig 
blir verklighet. På senare tid har Ale gymna-
sium haft fyra rektorer i tjänst. Roy Jörgen-
sen var samordnande. I den nya organisatio-

nen ges plats för tre – någon måste bort – 
och då kostar det alltid pengar. Det blir extra 
dyrt eftersom ingen går frivilligt, oavsett vad 
det står i överenskommelser.

Att det blev Roy Jörgensen som gick är 
egentligen inte så överraskande, men på 
sättet som det skedde – pang – borta. Efter-
som Roy har suttit längst tid på rektorssto-
len har han säkert också försvarat "sin" orga-
nisation med fyra rektorer ivrigast. Den or-
ganisationen var ett resultat av allvarliga syn-
punkter från Arbetsmiljöverket som ansåg 
att rektorerna i Ale gymnasium hade för 
tung arbetsbörda. Av 3,5 rektorstjänst blev 
det istället fyra. Så dramatiskt stor var inte 
skillnaden, men det var en nödvändig åtgärd 
enligt utomstående bedömare. Nu ska fyra 
bli tre igen och då återstår att se vad Arbets-
miljöverket säger nästa gång. Kanske får led-
ningen hoppas på en fortsatt minskning av 
antalet elever så rektorerna klarar av att ma-
növrera skutan... Det lär knappast bli lättare 
när en plötsligt har slutat.

Det mest anmärkningsvärda i avgångs-
vederlaget är att kommunen förbinder sig att 
betala två årslöner oavsett om vedebörande får 
en ny tjänst eller inte. Det låter som att de två 
årslönerna mer är att beteckna som ett skade-
stånd och inte en lön.
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Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644Vid 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!

Mycket ska man tro på...

20.00

SPF
Alebygden

håller sitt

ÅRSMÖTE
torsdagen den 7 feb, kl. 15.00
i Smyrnakyrkan i Älvängen.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Tillfälle att betala årsavgiften (150:-).

Underhållning av 
stråkorkestern ”Livslust ”

Värmt välkomna!

Styrelsen!

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

Vi säljerVi säljer

Engelins tårtor
Engelins tårtor

BED & BED &
BREAKFAST BREAKFAST 

POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

Vid Luciakommiténs dragning i årets 
Lucialotteri har följande lottnummer 
utfallit med vinst i form av present-
kort: 

1:a vinst, Klädkällaren Lott nr 737

2.a vinst, KB Rör Lott nr 60

3:e vinst, Manufakturen Lott nr 188

4:e vinst, Ale Radio & TV Lott nr 243

5:e vinst, Beijer Bygg Lott nr 696

6:e vinst, Sportringen Lott nr 962

7:e vinst, Blomsterriket Lott nr 295

8:e vinst, Ale Elcomfort Lott nr 478

9:e vinst, Älvängens Skor Lott nr 428

10:e vinst, Salong Trasten Lott nr 877

11:e vinst, Shell Nol Lott nr 671

12:e vinst, Utby Maskin Lott nr 300

Vinsterna avhämtas efter överens-
kommelse med Thore Skånberg på tel.
nr 0705-680 563

Dragningslista

1:a pris Lott nr 483
2:a pris Lott nr 494
3:e pris Lott nr 279
4:e pris Lott nr 430
5:e pris Lott nr 286
6:e pris Lott nr 569
7:e pris Lott nr 453
8:e pris Lott nr 446
9:e pris Lott nr 158

Vid Luciakommiténs dragning i 2007 års

VattenMarie erbjuder alla 

25% rabatt25% rabatt på vax- 
och cellulitbehandlingar m.m. 

under hela januari! 0731-52 40 72

Halva prisetHalva priset
1:a gången på alla mina behandlingar!

Healing, Bach Blomterapi, Stay Young och Plus & Minus.

Tea´s Själspa 0733-54 47 45.
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Skepplanda BTK
kallar till

ÅRSMÖTE
Tisdag den 29:e Januari

 kl. 20.00 
i Klubbhuset på Forsvallen

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

Hedra minnet med en
gåva till Rädda Barnen.

Beställ ett Minnesblad
Ring 020-52 52 00
Post/bankgiro 90 2003-3

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


