
alekuriren  |   nummer 31 |   vecka 38  |   20082 LEDARE

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

Fax 0303-74 99 45

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Svenska Tryckcentralen 2008.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD/Marknadsansvarig
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Johan Andréasson
Grafisk formgivare
0303-33 37 34
johan@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Åsa Wall
Frilans
0735-39 68 13
asa.wall@posthem.se

Calle Carlsson
Marknad
0303-33 37 30
0707-22 89 39
calle@alekuriren.se

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Det råder som ni kan 
läsa i veckans Aleku-
riren förtroendekris 

i Ale gymnasium. Elever-
na i den lokala styrelsen kri-
tiserar att studiepassen har 
tagits bort. Studiepassen var 
en revolutionerande form 
av metodik som infördes när 
skolan var ny. Eleverna gavs 
frihet under ansvar att stu-
dera det ämne som ansågs 
lämpligast.

Nu anses studiepas-
sen vara ett av skälen till 
hög frånvaro och låga stu-
dieresultat. Enligt skolled-
ningen en alltför stor grupp 
elever illa och studiepassens 
avveckling borde ha skett 
redan för tre år sedan. Det 
kanske är sant, eller rättare 
sagt, det är säkert sant. Pro-
blemet är att det finns också 
en grupp elever som tycker 
att studiepassen är suveräna. 
Elever kanske har valt Ale 
gymnasium med bakgrund 
att få mycket fri studietid. 
När höstterminen startade 
var de borta.

Precis som studiepassen 
har elevinflytandet varit ett 
signum för Ale gymnasium. 
Det kan därför tyckas märk-
ligt att en så stor strukturell 
föränding kan ske, då den 
lokala styrelsen där elever 
och personal finns repre-
senterade har en avvikande 
mening.

Så funderade jag inled-
ningsvis. 

Efter att ha träffat såväl 

skolledning som elever och 
personal är jag mer kluven 
eller förvirrad.

Studiepassen har enligt 
skolledningen inte fungerat 
på tre år och är ett av skälen 
till låga studieresultat. Att 
eleverna i den lokala styrel-
sen protesterar ser man all-
varlligt på, men säger samti-
digt att styrelsen inte är re-
presentativ för skolan.

Det här gjorde mig kon-
funderad. Ale gymnasium 
har ju gjort sig känt för en 
skola med utbredd elevde-
mokrati och en lokal styrel-
se som fram till förra året 
hade majoritet, dessutom 
har studiepassen med frihet 
under ansvar varit ett bä-
rande tema i marknadsfö-
ringen. Men nu får vi 
höra att styrelsen inte 
har varit representativ 
och studiepassen borde 
ha varit avvecklade för 
länge sedan.

Jag kan tycka att det 
finns stora övergri-
pande frågor för en 
skola där ledning-
en som har an-
svaret för verk-
samheten också 
ska ta besluten. 
Det har man 
gjort nu, men 
problemet är att 
sedan 1995 har 
ett annat bud-
skap kablats 
ut. "Elever-
nas skola" myn-

tades tidigt, elevdemokra-
ti och inflytande har elever 
från Ale gymnasium spritt 
över landet. Plötsligt tas 
beslut som ändrar grunden i 
det pedagogiska upplägget, 
dessutom ifrågasätts värde-
grunden.

Det är tveklöst en svår 
fråga. Rätt eller fel hante-
rad? Svårt att säga när man 
inte har alla korten. Om det 
är så många elever som har 
farit och som far illa med 
studiepass är det givet att 
vidta åtgärder. Att göra det 
innan eleverna hoppat på 
tåget kan dock ifrågasättas. 
Hur som helst kan konsta-
teras att det hade varit mer 
bekymmersfritt att inväntat 

eleverna.
Nu blir det en 

lång resa till nytt 
förtroende hos 
de som trodde 
att de var med 

och bestäm-
de.

Förtroendekris

Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Emma Samuelsson, 
Lucia 2007

Oss tillhanda fredag 10 oktober
Kröning sker i Alafors 6/12

Ta chansen att bli...
Ahlafors Idrottsförening och Alekuriren söker 
kandidater till 2008 års lucia. Detta blir 56:e året 
som AIF korar kommunens ljusdrottning.
Ett arrange mang fyllt av tradition och förväntan.
Du skall vara född 1992 eller tidigare och vara 
bosatt i Ale kommun samt tycka om att sjunga.

Välkommen med din anmälan som innehåller 
foto, namn, ålder, adress och telefonnummer till: 

Alekuriren, ”Ale Lucia”,
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Ale Lucia 2008

Hälsomässa 
i Trollhättan!

Hotell Swania
 Lördagen och söndagen

20-21 september kl 10-18

Hälsomässa
i Trollhättan!

Tel. 0303-74 64 60 • Postvägen 7, Älvängen

Vi har fullständiga 
rättigheter.

Ny ägare Ny meny medNy meny med 
många specialitetermånga specialiteter

Öppettider
Mån-tor 11-22, Fre 11-23, 
Lör 13-23, Sön 13-21

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

EXTRA
ÅRSMÖTE

Angående nedläggning av 
Hålanda Centerkvinnor

Plats: Elvy Carlsson, 
Borgen Hålanda

Tid: Måndag 29/9 kl 19.00 

Välkomna önskar styrelsen

Sprutlack 
 av kökslucka
10% rabatt

+KNOPPAR/HANDTAG INGÅR! Gäller vid bokning
vecka 38. Nytillverkning och fräsning av dekorspår. 

Fria hembesök och kostnadsförslag. Tel 0767-098628

Soile Sandlund 
Dipl.Massör Dipl.Spaterapeut

Ring för tidsbokning!
070-220 91 10
www.soilesmassage.com Skolallén 4B, Nol

Välkommen!
Hannu Timonen Manualterapeut, från Finland arbetar tillfälligt 
på min mottagning i höst. Mycket eff ektiv behandling mot bl a fi bromyalgi, 
rygg- axel- och handledsbesvär. Tider bokas direkt till Hannu på tel.  
+358 500 780 888. www.timonen.fi 

Svensk Klassisk Massage, Taktil massage, Aromaterapi, 
Aromamassage, HotStone Massage, Ansiktsbehandling, 
Fotmassage, Gravidmassage-mammabänk fi nns.
Företagsmassage, jag innehar F-skatt. Presentkort
PainOut Ryggbänk som är bevisat eff ektiv mot värk

Vi har platser kvar!Vi har platser kvar!
• Linedance nyb/forts
• Keramik, smycken av återv. material
• Klädsömnad
• Orientalisk dans
• Digitalkamer/mobiltelefon
• Navigation

Telefon 0303-74 85 02, Göteborgsvägen 94, Älvängen
E-post: ale@sv.se

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

 BED & BREAKFAST 
 POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

Erbj. Bada & ät 300:-/pers.
(Minst 8 pers.)

Engelins tårtor • Catering
Engelins tårtor • Catering

FOTBOLLSGOLFFOTBOLLSGOLF
& FEMKAMP& FEMKAMP


