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Sommaren är på väg...
hög tid att göra om uteplatsen.

KAMPANJEN GÄLLER 15/3 – 29/3

Påsktider
Skärtorsdag 2 tim extra kvällsöppet .............. 7.00-19.00  

Långfredag ............................................................ Stängt

Påskafton .............................................................. Stängt

Påskdagen ............................................................. Stängt

Annandagpåsk ...................................................... Stängt

22x95 IMP TRALL AB ........................................ 8,90 kr/lpm

28x95 IMP TRALL AB ......................................11,90 kr/lpm

28x120 IMP TRALL AB ....................................14,90 kr/lpm

20x120 CUMARO HARDWOOD ............................ 59 kr/lpm

45x95 IMP BYGGREGEL  AB .......................... 18,90 kr/lpm

45x145 IMP BYGGREGEL AB ..........................28,90 kr/lpm

TRALLSKRUV Essve Cutters 4,2X55  250st  ........  99 kr/pkt

TRALLSKRUV Essve Rostfri 4,2X55  250st ........ 229 kr/pkt

Välkommen!

MARKSTEN

25% PÅ LAGERVAROR

TRÄDGÅRDSPLATTOR

15% PÅ LAGERVAROR

Ale kommuns näringsbolag

17-19 april
i Bandyhuset ”Ale Arena”, Bohus

Kontakta e-post: alemassan@ale.se • För mer info: www.ale.se (under företagssidan) 
Tel: 0704–320 766 Catharina Jentzell • Tel: 0704–320 767 Therese Olaisson 

Vi har 
några få 
montrar
kvar...

alemässan0808

Näringslivs-
mässa Bomässa

Motormässa Förenings-
mässa

Fyra mässor under ett tak:

Inte bokat än? Skynda, först till kvarn gäller!

Ale gymnasium 2.0
–Spännande framtidstankar om gymnasiet
NÖDINGE. Villkoren för de kommunala 
gymnasieskolorna har förändrats i 
och med det fria valet.

Idag råder fri konkurrens om elev-
erna och nu slipar Ale gymnasiums 
ledning på hur skolan ska formas och 
lanseras i framtiden.

– Vi måste bli en kvalitetsskola 
med bra teknik, säger rektor Fredrik 
Ericsson.

Kraven har ökat på samtliga gymnasieskolor 
efter att det fria söket infördes. Svårast har de 
som måste gå från en befintlig organisation till 
en ny verklighet. Omställningen är dyr och det 
vet skolledningen i Ale gymnasium, vars orga-
nisation har varit för stor i förhållande till an-
talet elever.

– Med facit i hand är det lätt att säga att vi 
startade lite försent, men nu är vi snart igenom 
det värsta och den nya kostymen kommer att 
omfatta 750-800 elever. Det är en rimlig stor-
lek, säger Fredrik Ericsson.

Nu är det dags att höja blicken och ta nästa 
steg.

–Tiderna förändras. Det är dags att ge Ale 
gymnasium en ny tilltalande nisch och det 
jobbar vi med just nu. Vi har haft en presen-
tation för Utbildnings- och kulturnämnden 
och hoppas få möjlighet att satsa vidare, säger 
Fredrik Ericsson.

Inget unikt
För Ale gymnasium var länge elevdemokra-
ti och elevinflytande honörsord. Skolan blev 
tidigt känd i hela Sverige för sina metoder.

–Idag är det inget vi kan konkurrera med. 
Alla skolor jobbar med elevinflytande. Det är 
inget unikt. Vi måste uppgradera Ale gymna-
sium till 2.0. I det begreppet menar vi att sko-
lans personal och digitala teknik måste utveck-
las. Det handlar om kompetens och ny utrust-

ning, säger Fredrik Ericsson.
I framtidens gymnasieskola ser Ericsson 

att personalen nyttjar den digitala tekniken i 
mycket större utsträckning än idag.

– Det är ingen idé att ringa till elever som 
uteblir från lektioner. Vår personal måste 
kunna skicka ett sms. Det är så våra elever kom-
municerar. Jag ser framför mig att ungdomar 
deltar i kompetensutvecklingen av personalen. 
De kan till exempel utbilda oss i Facebook. 
Det är deras hemmaplan och ett område som 
de behärskar, men vi måste också vara med. 
Vi måste möta våra elever i deras verklighet. 
Vi har ju tekniken, varför inte använda den, 
säger Fredrik Ericsson och menar att lektioner 
borde filmas för att frånvarande elever i efter-
hand ska kunna ta del av vad som sagts.

Varför är detta framtidens melodi?
– Om vi skaffar oss en nisch som kvalitetsskola 
med modern teknik kommer vi att hävda oss 
väl i konkurrensen. Den digitala tekniken blir 
en allt viktigare del. Morgondagens klassam-
hälle handlar om de som kan den digitala tek-
niken och de som inte kan den. De som saknar 
kunskapen kommer att slås ut. Vi vill att alla 
som går i Ale gymnasium blir trygga i att an-
vända all digital teknik.

Han menar att just Ale är ett område där 
det är särskilt viktigt med just en teknisk in-
riktning.

– Här ute är det inte självklart för alla ung-
domar att ha tillgång till all digital teknik i 
hemmet. Det gör att skolans roll blir ännu vik-
tigare.

Att frågan om framtidens Ale gymnasium 
är aktuell just nu är den stundande gymna-
siereformen som regeringen förväntas släppa 
31 mars.

– Reformen kommer att innebära dramatis-
ka förändringar, spår Fredrik Ericsson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ


