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• Ultraljud
• Röntgen
• Operationer

• Hudutredning
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MÅNADENS ERBJUDANDE
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10% rabatt
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innan den stoppar dig.
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Sveriges mest sålda motståndkraft heter Esberitox.
Med en ask hemma ligger du steget före.

Innan det är kört, liksom

NÖDINGE. Som väntat, 
men inte så bra som 
önskat.

Aleungdomarna fort-
sätter att välja gym-
nasieskolor utanför 
kommunen och varför 
är tydligt.

– De väljer utbild-
ningar som vi inte har, 
säger rektor Fredrik 
Ericsson.
Det preliminära intagnings-
resultatet till Göteborgsregi-
onens gymnasieskolor läsår 
2008-2009 är klart. Resulta-
tet är det sämsta någonsin för 
Ale gymnasium.

– Tyvärr är det bara 30% 
av niorna i Ale som väljer 
kommunens egen gymna-
sieskola. Det är främst sak-
naden av praktiska program 
som gör att vi inte kan nå ett 
bättre resultat. Ungdomar 
som är intresserade av de ut-
bildningar som vi erbjuder 
väljer också Ale gymnasium. 
Det är ett positivt konstate-
rande att nästan inga elever 
väljer en annan gymnasiesko-
la med samma utbud som vi 
har, säger Fredrik Ericsson.

45 platser kvar
För tillfället återstår 45 plat-
ser att fylla i Ale gymnasium. 
Något som naturligtvis inte 
blir verklighet, men några 
till kan ansluta.

– Det är en rörelse hela 

tiden, några kommer till och 
några faller ifrån. Det blir 
nog ungefär som nu. Vi har 
34 elever som kommer från 
kommuner utifrån, dessvär-
re är det betydligt fler som 
lämnar Ale. Många pojkar 
har valt praktiska linjer på 
Mimers Hus i Kungälv och 
vi kan konstatera att av årets 
tio mest attraktiva utbild-
ningar så erbjuder inte vi en 
enda av dem, berättar Fred-
rik Ericsson.

Ny gymnasiereform
Det stundar nya tider för alla 
landets gymnasieskolor. Till 
höstterminen 2011 kommer 
med största sannolikhet en ny 
gymnasiereform att gälla.

– Det innebär att vi inom 
ett år måste ha klart med ett 
nytt programutbud. Våra po-
litiker har viktiga beslut fram-
för sig. Nu gäller det att be-
stämma sig för en inriktning 
som kan attrahera framtidens 
gymnasieelever. Trenden är i 
alla fall tydlig, det handlar 
mycket om praktiska utbild-
ningar. Vi skulle verkligen 
behöva ett ”pojkprogram”, 
men de är ofta kostsamma 
och kräver investeringar, 
säger Fredrik Ericsson.

Mest negativt är att Ale 
kommun tillsammans med 
Lilla Edet toppar listan över 
antalet obehöriga elever. Det 
individuella programmet i 

Ale gymnasium blir i år re-
kordstort med närmare 50 
elever.

Mest positivt är att elever-
na inte väljer bort Ale gym-
nasium om rätt program er-

bjuds, men det gäller att ha 
vad som efterfrågas.
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Ale gymnasiums utbud inte tillräckligt attraktivtkligt attraktivt
– Utan praktiska program är det svårt att konkurera
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