
NÖDINGE. Den lokala 
styrelsen kördes över 
av skolledningen i Ale 
gymnasium.

Studiepassen skrota-
des när höstterminen 
startade.

Enligt eleverna även 
demokratin.

– Det är beklagligt, 
men vi hade inget val 
när så många elever far 
illa, säger rektorerna 
Gerd Pålsson-Berg och 
Fredrik Ericsson.
Det råder förtroendekris i Ale 
gymnasium. Skolans signum 
elevdemokrati och en lokal 
styrelse med stort inflytande 
har skadats.

– Det var priset vi fick 
betala för att kunna genomfö-
ra denna strukturella föränd-
ring tillräckligt snabbt, svarar 
Fredrik Ericsson på frågan hur 
skolans värdegrund kunde åsi-
dosättas.

Frågan handlar om de skro-
tade studiepassen som allt 

sedan starten 1995 har profi-
lerat Ale gymnasium. Under 
studiepassen väljer eleven 
själv, frihet under ansvar, vilka 
ämnen som kräver extra stu-
dier. Lärarna finns tillgängli-
ga för hjälp om eleven önskar. 
Studiepassen har utgjort 20% 
av studietiden. 

Metodiken har enligt skol-
ledningen passat elever med 
disciplin och goda kunskaper, 
men för de studiesvaga har det  
mest varit ett svart hål.

– Det visar alla enkäter som 
vi har gjort, såväl bland elever 
som lärare. Att det funge-
rade inledningsvis berodde 
troligtvis på att skolan hade 
färre elever, att skolledningen 
trodde på idén och fick med 
sig både personal och elever 
på tåget. Tiderna förändras 
och de senaste åren har inte 
studiepassen använts såsom 
det var tänkt, säger Fredrik 
Ericsson.

Studiepassen föreslogs istäl-
let att ersättas med så kallade 
programblock med lärarledd 

temaundervisning. Eleverna i 
den lokala styrelsen ifrågasat-
te förslaget och ville avvakta. 
Även lärarna var skeptiska till 
att allt gick så fort.

– Vi har förståelse för det, 
men detta borde ha varit gjort 
för tre år sedan. Vi kände inte 
att vi kunde vänta längre och 
förändringen i sig har stöd 
bland lärarna, säger Fredrik 
Ericsson.

Kritiken från de äldre elev-
erna ledde till sist till en kom-
promiss. De som läser år två 
och tre i Ale gymnasium har 
nu något som istället kallas 
studietid, 80 minuter två 
gånger i veckan. Det råder 
närvarokontroll, men fortfa-
rande finns det möjlighet att 
delvis själv kunna välja vilket 
ämne som ska studeras.

– Ettorna går helt in i det 
nya systemet med program-
block (temaundervisning). De 
äldre har vi lyssnat på och de 
har nästan fått behålla studie-
passen, men med närvarokon-
troll, säger Fredrik Ericsson.

De äldre eleverna menar 
att lärarna inte är lika till-
gängliga som tidigare?

– Vi kommer att ha en ut-
värdering för att komma till 
rätta med alla problem, men 
jag tror inte att det är så stor 
skillnad mot förut, säger Gerd 
Pålsson-Berg.

Lokaltidningen träffar två 
lärare, Magnus Andersson 
och Irma Polgary, som delvis 
ger eleverna rätt.

– Det är en del lärare som 

dras mellan olika program 
och det är lite oklart om vem 
som ska göra vad. Vi har fått 
in mycket synpunkter från 
eleverna och dessa ska vi gå 
igenom nu, säger de.

Att den lokala styrelsen är 
upprörd över hur snabbt skol-
ledningen genomförde för-
ändringen ses inte bara som 
negativt.

– Att vårt förtroende är 
skadat känns inte bra, men det 
är väldigt glädjande att elever-

na nu diskuterar den viktigas-
te frågan; pedagogiken. Bus-
skort och frukost i skolan är 
bra ärenden som eleverna har 
drivit igenom, men grunden 
är ju ändå hur undervisningen 
ska fungera på bästa sätt. Det 
diskuteras nu som aldrig förr. 
För vår del handlar allt nu om 
att vinna tillbaka förtroendet, 
menar Fredrik Eriksson och 
Gerd Pålsson-Berg.
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FÖRETAGSPARTNERAle kommuns näringsbolag

Generationsskifte i företag är temat för nästa sopplunch. Posten är 
månadens värd och de har engagerat Ola Rynge, Rynge Group, som sakkunnigt 
skall lotsa oss igenom frågeställningen. Vi kommer att befinna oss på 
LB-Mekaniska i Älvängen, och det  av flera skäl. Dels blev ägarna Marie och 
Magnus utsedda till Årets företagare 2006, och det kan vara intressant att 
komma innanför dörrarna på företaget. Det andra skälet till vald plats är att LB-
Mekaniska är ett exempel på företag där generationsväxling har skett, och detta 
mycket framgångsrikt. 
Det kommer att finnas plats för frågor till Magnus, och de som önskar kan 
avsluta besöket med en guidad rundvandring.

Men vi börjar programmet med Senaste nytt från Ale kommun. Det är 
kommunalrådet Jarl Karlsson  som informerar. 

OBS! Tid o plats!!

SOPPLUNCH
FREDAG 26 SEPTEMBER KL 12.30 – 14.00

LB-MEKANISKA
Hålstensvägen 24, Älvängen

På programmet
Senaste nytt från Ale kommun!

Jarl Karlsson, kommunalråd

Generationsskifte - ur familjens och företagets perspektiv!
         Ola Rynge, The Rynge Group

Rundvandring på LB-Mekaniska

OBS! Ingen anmälan Vi bjuder på lunch 12.30
 Du bjuder på din närvaro!!

FÖRELÄSNING PÅ 
ÄLVÄNGENS BIBLIOTEK

Tisdagen den 23 september
kommer AnnMarie Naeve från 

Vi-skogen till Älvängens Bibliotek för 
att berätta om deras spännande projekt 

runt Victoriasjön i östra Afrika.

ÄLVÄNGENS BIBLIOTEK
TISDAGEN DEN 23/9 

KLOCKAN 19.00
Fri entré

Ett samarbete mellan 
Ale Bibliotek och ABF

"Vad hände med 
vårt inflytande?"

NÖDINGE. I Ale gymna-
sium är eleverna vana 
att få vara med och 
bestämma.

När studiepassen 
föreslogs att avvecklas 
sa de nej.

De avvecklades ändå.

– Och då undrar man varför de 
gör reklam om Ale gymnasi-
um som elevernas skola? Visst 
vi fick säga vad vi tyckte, men 
det spelade mindre roll. Det 
var ändå de som tog beslutet, 
dundrar Dunia Al-hashimi, 
ordförande i lokala styrelsen.

Det är två kluvna ledamöter 
lokaltidningen möter. Egent-
ligen älskar de sin skola, men 
sättet som elevdemokratin har 
hanterats den senaste tiden 
känns främmande.

– Allt gick så otroligt snabbt. 
Oavsett vad vi hade tyckt, så 
hade vi aldrig kunnat påver-
ka. Beslutet togs över våra hu-
vuden, så har det aldrig varit i 
Ale gymnasium, säger Filippa 
Westbratt.

De anser att studiepassen 
och elevinflytandet har varit 
de faktorer som har profile-
rat skolan mest. Studiepassen 
har skapat gemenskap, då det 
bland annat har funnits möj-
lighet att göra projektarbeten 
med elever från andra pro-
gram.

– Det har varit väldigt gräns-
löst, precis såsom hela skolan 
har uppfattats.

Eleverna har genomfört 
namninsamlingar och utreder 
nu om skolledningen verkli-
gen hade rätt att ta beslutet på 
det sätt som skedde.

– Vi har tagit kontakt med 
SVEA, Sveriges elevråd, och 
studerar också den arbets-
förordning som finns för vår 
lokala styrelse i skolan, säger 
Dunia Al-hashimi som tänker 
fortsätta strida för verklig elev-
demokrati.

Skolledningen offrade demokratin
– Avvecklade studiepassen utan elevernas stödtöd

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Filippa Westbratt och Duia Al-hashimi i Ale gymnasiums 
lokala styrelse är inte nöjda med elevdemokratin.

Det råder förtroendekris mellan skolledning och elever i den lokala styrelsen Det råder förtroendekris mellan skolledning och elever i den lokala styrelsen 
i Ale gymnasium.i Ale gymnasium.


