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När gymnasiet starta-
des fanns helt klart en 
vision från kommu-

nens sida. Man lät bygga ett 
fantastiskt hus, anställde enga-
gerade ledare och lärare. Som 
en kollega uttryckte det: ”På 
min gamla skola var jag eldsjä-
len. Här är alla eldsjälar!”

Vi byggde upp en skola som 
snabbt blev känd i hela Sve-
rige, men också i Norden för 
sitt arbetssätt. Det kom de-
legation efter delegation 
från skolor runtom i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland 
för att se och lära.

Vi satte Ale kommun på 
kartan, men inte bara genom 
vårt arbetssätt utan också 
genom vårt arbete tillsam-
mans med eleverna för elev-
demokrati. När skolminis-
tern ville ta bort lokala styrel-
ser med elevmajoritet, var det 
självklart att den skola i Sveri-
ge som SVT, TV 4 och Sveri-
ges Radio skulle kontakta var 
Ale gymnasium. Vi är kända 
som det gymnasium där elev-
demokratin verkligen funge-
rar. Våra elever har varit ute 
och berättat om demokrati-
arbetet på åtskilliga institu-
tioner, skolor och seminarier 
under årens lopp.

Att vårt redan goda rykte 
blev ännu bättre genom det 
engagerade integrationsarbe-
tet som Two Worlds utgjor-
de är kanske inte lika känt. 
Den teaterföreställning som 

var resultatet spelades både på 
Folkteatern i Göteborg och 
på flera andra ställen i Sveri-
ge. Dåvarande integrationsmi-
nistern Mona Sahlin kom på 
besök till Ale, också hon för 
att se och lära.

Det är roligt att vara stolt 
över sin arbetsplats och att 
säga att man arbetar på Ale 
gymnasium är alltid lika po-
sitivt. Vi är kända som en bra 
och framåt skola inte bara i 
skolkretsar utan faktiskt även 
av folk i allmänhet i Göte-
borgsområdet.

Varför ställer jag då frågan 
i rubriken? På senare tid har 
det skrivits både insändare 
och artiklar i Alekuriren om 
Ale gymnasium där huvudte-
mat har varit att det kostar för 
mycket. Vad som inte alltid 
har framkommit där är föl-
jande:

• Ale kommun har ett eko-
nomiskt ansvar för alla 16 – 
19-åringar i Ale kommun som 
går på en gymnasieskola nå-
gonstans. 

• De elever som går på Ale 
gymnasium är billigare än de 
som går på andra skolor. Att 
elever går i andra skolor är 
alltså en ekonomisk förlust.

• Ale gymnasium får 
mindre pengar till sin verk-
samhet när fler elever går till 
andra skolor. Självklart kan 
tyckas, men om vi får en elev 
mindre i varje klass, så mins-
kar inte våra kostnader. Vår 

budgettilldelning gör det dä-
remot!

• Antalet 16 – 19-åring-
ar minskar under de komman-
de åren.

Lek med tanken att de ca 
850 elever som idag går på Ale 
gymnasium skulle gå på en 
annan gymnasieskola i regio-
nen. Då skulle Ale kommuns 
kostnader stiga med ca 17 mil-
joner. Vi behöver alltså behål-
la så många Aleungdomar som 
möjligt och locka till oss ännu 
fler ungdomar än idag från 
Göteborg, Kungälv och Lilla 
Edet. För att kunna göra det 
behöver vi vara attraktiva, vi 
behöver bli en ledande skola 
igen. Vi är fortfarande lika 
duktiga, men andra skolor har 
kommit ikapp och vi konkur-
rerar idag på en marknad där 
ungdomarna kan välja precis 
vilken skola de vill i hela Gö-
teborgsregionen. 

Det politiska budskapet är 
att vi skall behålla den kvali-
tet vi har och bli ännu bättre 
samtidigt som vi skall kosta 
mindre och ta bort delar av 
vårt utbud som gör oss att-
raktiva.

Ale kommun har ett pund 
att förvalta i sin gymnasieskola 
och eftersom ekvationen ovan 
inte går ihop, behöver frågan 
ställas:

Vad vill egentligen Ale 
kommun med sitt gymnasium?

Gisela Andrén, 
lärare på Ale gymnasium

Vad vill Ale kommun 
med Ale gymnasium?

Anmälan görs via info@aleibf.se 
eller till Hans Westerlind tel. 0303-74 29 45

Deltagare: Ales skolklasser år 1-9. Mixade lag med 5 spelare (ingen målvakt) 
varav 2 pojkar och 2 fl ickor på planen  samtidigt. Obegränsat antal avbytare.

Prisindelning

1:a pris:  2.000:-  årskurs 7-9
 1.500:- årskurs 4-6
 1.200:- årskurs 1-3
2:a pris:    800:- alla årskurser
Prispengarna går oavkortat till klassen, ex skolresa

Preliminära 
speltider
Fredag 15.00-22.00

Lördag 07.00-22.30

Söndag 07.00-19.00

Anmälningsavgift: 150:- Ale IBF Postgiro: 472 07 26-1 • Anmälan sker till hans.westerlind@aleibf.se senast 1/3.
Information och övriga frågor: www.aleibf.se • Hans Westerlind 0303-742945

Fredag-söndag 15-17 februari i Ale Gymnasium
För 11:e 

året i rad

SKOLCUP
Innebandy

Hur kan en grupp be-
stående av en inbör-
des beundrade po-

litiker få hantera våra skat-
tepengar på detta sätt? Här 
försvinner 35-40 miljoner 
kronor av invånarnas skat-
temedel till ett monument 
över dem själva i form av Ale 
Arena. (Fick vi inte ens be-
hålla namnet Jennylund, 
ett från tidigare tid välkänt 
namn).

Säkerheten för invånar-
na i form av ett nybygge för 
vårt brandförsvar skrota-
des snabbt. Den investering-
en på 3 miljoner kronor för 
reparation som planeras är 
bortkastade, på en gammal 
före detta bilverkstad. Lägg 
till 3 miljoner kronor och 
flytta till den norra delen av 
Surte som har geografiskt 
mycket bra läge för denna 
verksamhet.

Det borde även bli en bra 
slant över till åldringsvår-
den. Här sliter de anställda 
med att sitta i telefon för att 
söka folk att ställa upp. Det 
finns bara tid till att ge dem 
mat, påklädning, toalettbe-
sök och medicinutdelning 
ingen stund över att ge dem 
mänsklig beröring. Men det 
är klart för politiker behö-
ver ju aldrig bekymra sig om 
vård på äldre dagar, här finns 
den röda mattan redan re-
serverad. Ingen av dagens 
politiker har upplevt det som 
de gamla, som idag är behov 

av omvårdnad, har genom-
levt.

Biblioteket i Surte skall 
också strypas på grund av för 
lite skattepengar, här tages 
ingen hänsyn till invånarnas 
kulturella behov och sam-
lingsplats.

Glashyttan skrotas, 
varför? Kunde inte de sty-
rande ge Surte en möjlighet 
att bevara en gammal bruks-
andra i ny tappning. Av-
undsjuka? Kombinationen 
museum, glashytta, fören-
ingslokaler blir ett mål även 
för turister som ger klirr i 
kassan. Med lite samarbete 
med hyttmästaren kan detta 
utvecklas till något ännu 
större och då ta tillvara den 
tillbyggnad som gjorts för 
ändamålet med inventarier 
på ett bra sätt. Nu slösas väl 
den investeringen bort och 
kanske säljs på samma sätt 
som ismaskinerna.

Med den lobbyverksam-
het som politikerna arbe-
tar med vore det på tiden 
att det lades ner lite möda 
på att få apoteket tillbaka 
till Bohus. Det kan inte vara 
rimligt att patienter som är 
i behov av mediciner efter 
besök på vårdcentralen skall 
behöva åka till Nödinge 
för att hämta dessa. Många 
gånger finns det inte ens på 
lager där, för personer med 
färdtjänst är inte detta någon 
bra lösning. Att behöva ta 
sig fram och tillbaka flera 

gånger då många har nedsatt 
förmåga i form av dålig hälsa 
och handikapp. Ett byte med 
Komarkens apotek i Kung-
älv vore väl inte så svårt att 
få till stånd, då det idag inte 
är svårt för personalen att ta 
sig över älven. Apoteksbola-
get måste väl se att det finns 
behov av ett apotek nedan-
för Nödinge, här är ju både 
vårdcentral, barnavårdcen-
tral, mödravårdscentral och 
tandläkare i samma hus. 

Dagens politiker får 
börja ägna sig mer åt sådana 
frågor som är till gagna för 
dem som inte är intressera-
de av politikers monumenta-
la byggnader och favorisera 
Nödinge, annars förlorar ni 
förtroendet.

Sedan kan man ju också 
fråga sig om det inte vore 
bättre att givit plats åt bo-
stadsbyggande på den mark 
som upplåtits till golfba-
na, ett behov som på intet 
sätt kommit folket till nytta. 
Vi har ju en förträfflig bana 
på Kungsgården och nu när 
hela västra Sveriges golf-
klubbar ropar efter medlem-
mar, ett helt onödigt bygge. 
Dessutom kunde den fina 
gokartbanan få fortsätta att 
existera på ett utmärkt läge 
för motorintresserade, med 
många ideella medarbetare.

Skattebetalare

Försnillade skattepengar
Insänt


