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8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

8-22 ALLA DAGAR

Välkommen till din matbutik!
Just nu

Grytbitar
av svenskt griskött.

4990/kg

Erbjudanderna gäller t.o.m. 28/9 2008

Just nu

Druvor
Ask 500 g. 

1490

Just nu
Gott till t.ex. kamben. Vår 
egentillverkade italienska

sallad

1390/hg

PROVSMAKNING!
På torsdag och fredag 
kan du provsmaka vår 

goda sallad. Välkommen.

Självscanning
Det moderna sättet att handla på!
Har du inte börjat än? Kontakt oss så kan du börja 
omgående.- Det enda du behöver är ett ICA-kort. 
har du inte det så ordnar vi också det omgående.

lvs

Just nu
Våra nygrillade och välkryddade

kamben

4990/ask
Kärnfria. Grekland/Italien /kg

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

I förra veckans nummer 
av Alekuriren ifrågasat-
tes hur det står till med 

demokratin på Ale gymnasi-
um. Delaktighet i vardagsar-
betet och inflytande över sin 
studietid är något skolled-
ningen absolut förespråkar 
och vill verka för.

 
Ale gymnasium startade sin 
verksamhet 1995, redan då 
fanns de så kallade studie-
passen med som en del av 
skolans pedagogiska ram-
verk. Det är mycket som har 
hänt sedan gymnasiet öpp-
nades för 13 år sedan. Lärar-
kollegiet är inte detsamma, 
skolledningen är inte den-
samma, elevgruppen är även 
den en helt annan idag.

Att skolledningen nu väljer 
att skrota studiepassen, som 
det uttrycktes i förra veckans 
artikel, beror på att det som 
en gång fungerade, idag inte 
fungerar lika bra. Utvärde-
ringar som gjorts de senas-
te åren visar att stödet för 
studiepassen minskar. Men 
framförallt visar studieresul-
tat och utvärderingar de se-
naste åren att det finns en 
elevgrupp som missgynnats 
av den frihet som studie-
passformen inneburit. 

Ale gymnasiums pedago-
giska ramverk har föränd-
rats något inför detta läsår, 
men elevinflytandet är inte 
beroende av studiepassen, 
det är skolledningens abso-

luta övertygelse. Skolled-
ningen agerade när vi såg 
att systemet inte fungera-
de. Vi kommer att verka för 
att delaktigheten och elev-
demokratin även i morgon 
är en del av vardagsarbe-
tet. Elevinflytandet har 
varit, och kommer att fort-
sätta vara Ale gymnasiums 
signum.

Sveriges gymnasieutbild-
ning står inför stora föränd-
ringar de närmsta åren då en 
ny gymnasiereform väntas 
träda i kraft 2011. Ale gym-
nasium står inför en stor ut-
maning att möta den nya 
gymnasiereformen samtidigt 
som konkurrensen mellan 
gymnasieskolorna i regionen 
ökar i takt med minskade 
elevkullar de närmsta åren. 
Våra elevers medverkan i ar-
betet med att stå väl rustade 
inför framtiden tror skolled-
ningen är av stor betydelse. 

Om några veckor kommer 
årets elever i årskurs nio 
börja valprocessen till gym-
nasieskolan. Nästa höst er-
bjuder Ale gymnasium lär-
lingsutbildning på tre av 
våra program. En annan 
nyhet är vår bandyprofil där 
Ale-Surte bandyklubb och 
Ale gymnasium samarbetar. 
Ett samarbete vi hoppas blir 
fruktbart, i synnerhet som 
kommunen nu har en ban-
dyhall. 

Skolledningen
Ale gymnasium

Elevinflytande – fortsatt Ale gymnasiums signum!

Skolledningen i Ale gymnasium bemöter förra veckans artiklar om skrotade studiepass och elevernas möjlighet att delta i 
beslutet. Infällt i bild: faksimil Alekuriren vecka 38.

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.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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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 

Å

"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.

Skolledningen offrade demokratin
– Avvecklade studiepassen utan elevernas stödtöd

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


