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NÖDINGE. Effekti-
vare lokalanvändning 
medför att Lärcentrum 
Komvux får lämna 
lokalerna på Ale Torg.

En flytt till Ale gym-
nasium medför admi-
nistrativa samord-
ningsvinster.

– Pedagogiskt är det 
ett bakslag, men det 
finns också fördelar i 
Ale gymnasium, säger 
Inga-Lena Lindenau, 
rektor för Lärcentrum 
i Ale.

Det som av förvaltningsled-
ningen kallas budgetanpass-
ning, men som egentligen 
är detsamma som nedskär-
ning blir nu särskilt tydligt 
för vuxenutbildningen i Ale. 
Lärcentrum har utgått från 
de moderna studielokalerna 
på Ale Torg, men i ett nytt 
förslag till organisation får 
även de vuxna studenterna ta 
plats i Ale gymnasium.

– Det handlar om att 
utnyttja förvaltningens loka-
ler mer effektivt. Jag hoppas 
att det medför att vi får mer 
pengar över till verksamhet. 
Kan vi med hjälp av denna 
förändring få resurser över 
att tillgodose alebornas 
intresse av yrkesutbildningar 
är jag nöjd, säger Inga-Lena 
Lindenau.

Förslaget innebär också 
att gymnasiets och lärcen-

trums expeditioner samt 
studie- och yrkesvägledning 
samlokaliseras med samt-
liga verksamhetschefer i 
lokalerna på andra våning i 
Ale gymnasium. Samtidigt 
skapas det bättre möjligheter 
för utbyte mellan gymnasie-
lärarna och vuxenutbild-
ningens pedagoger.

– Det ser jag som 
väldigt positivt. Vi 
har utvecklat ett 
arbetssätt som vi 
gärna delar med 
oss av. Lärcen-
trum är inte så 
fyrkantigt som den 
traditionella skolan 
och jag hoppas att vi 
även fortsättningsvis 
kan fortsätta erbjuda 
individen möjlighet att 
studera på tider som 
passar dem, säger 
Inga-Lena Linde-
nau.

Vad som händer 
med Komvux 
lokaler på Ale 
Torg är ännu 
oklart. Förvalt-
ningen har fått 
i uppdrag att 
utreda huru-
vida kom-
m u n l e d -
ningen, som 
numera är 
n ä r m s t a 
granne, är 
intresserad 
av att ta över 
dem.

Komvux Lärcentrum flyt-
tar in i Ale gymnasium höst-
terminen 2009.

Komvux lämnar Ale Torg
TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Inga-Lena Lindenau, rektor för 
Komvux Lärcentrum.
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