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NÖDINGE. 240 nygräd-
dade studenter sprang 
ut ur Ale gymnasium i 
fredags.

Glädjen visste inga 
gränser när släkt och 
vänner mötte upp i sol-
gasset.

För Emelie Greger 
blev det en höjdardag, 
eftersom hon vann sko-
lans utlottning av en 
luftfärd med flygfoto-
graf Björn Söderström 
och hans gyrokopter.

Årets studenter i Ale gym-
nasium upplevde två käns-
losamma stunder tillsam-
mans innan dörrarna slogs 
upp igen och ett sista uttåg 
ur skolan. Torsdagskvällen 
innehöll ett arrangemang av 
den mer avslappnade karak-
tären med mycket skämt, 
sång och musik. Fredagsför-
middagen hade en dagord-
ning med utdelning av betyg, 
en sista stund med klassen 
och avslutningsvis en gemen-
sam middag för personal och 
240 glada studenter. Där fick 
bland annat Jennifer Jääske-
läinen och Robin Nyqvist 
i klass ES 3A ta emot varsitt 
hedersomnämnande från 
Vakna-fonden. De tilldelades 
sina diplom av projektledare, 
Thomas Berggren, och fick 
stående ovationer. Heders-
omnämnandet baserades på 
elevernas osjälviska insatser 
under våren, då behållningen 
av deras projektarbete oav-
kortat skänkts till Vakna-
fonden. Jennifer tillverkade 
smycken som auktionerades 
ut och Robin arrangerade 
en rockkonsert i Ale gym-
nasium. Båda var dessutom 
mycket aktiva i Vakna-före-
ställningen ”100 kg kärlek”.

– Det känns helt fantastiskt 

och vi blev verkligen överras-
kade. Jättekul att våra insatser 
uppmärksammas, men det 
var inte därför vi gjorde det, 
menade Robin och Jennifer 
som båda var tårögda.

Studentbrunchen innan 
utgången i det fria var stäm-
ningsfull och gymnasiets 
uppklädda tvåor serverade 
avgångseleverna. Ansvaret 
för underhållningen delades 
av elever och personal. Den 
alkoholfria champagnen 
sponsrades i år av systembo-
laget på Ale Torg, vilket för-
anledde ett extra stort jubel 
när korkarna nådde taket. 

Ale gymnasium 
hade i år engage-
rat flygfotograf, 
Björn Söderström. 
Han fotade studen-
ternas utmarsch från 
ovan i sin gyrokop-
ter, en gyrokopter 
för två. Dessutom 
lottade man ut ett 
presentkort som 
innebar att någon 
gång i sommar få en 
gratis luftfärd. Detta 
åtråvärda pris gick 
till en jublande glad Emelie 
Greger.

240 studenter ut i friheten
– Emelie Greger vann luftfärd

Robin Nyqvist och Jennifer Jääskeläinen fick båda mottaga 
varsitt hedersomnämnande av Stödföreningen Vaken för sina 
osjälviska insatser. Både Robin och Jennifer har låtit skänka 
sina intäkter från genomförda projektarbeten till Vakna-
fonden.

Sann studentglädje. Utsparken från Ale gymna-
sium 2008! I solskenet på utsidan väntade släkt 
och vänner i stora mängder. Sedan blev det som 
vanligt många fantasifulla färdsätt när festen 
fortsatte på hemmaplan.

Renuka Gustavsson och Johanna Larsson var två av studen-
terna. Av bilderna att döma har det hänt en del...  
               Foto: Allan Larson

STUDENTFOTOGRAF

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Foto från flygfotograf Björn Söderström.


