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NÖDINGE. Till nästa 
höst får varje elev på 
nationella program 
på Ale gymnasium en 
egen dator. 

Redan nu har klass 
SP2A fått tjuvstarta. 

Detta, tillsammans 
med it-projektet ”It’s 
learning”, ska utveckla 
skolan och skapa en 
bättre pedagogik för 
elever och lärare. 

Konkurrensen mellan gym-
nasieskolorna ökar. Ett 
populärt argument är att 
eleverna får varsin dator, och 
nu har även Ale gymnasium 
hakat på trenden.

- SP2A verkar vara jät-
tenöjda. De har varit ivriga 
och sett fram emot att få sina 
datorer. Eftersom de arbetar 
så mycket i projekt passar 
det den här klassen väldigt 
bra, säger Peter Linberg, 
it-pedagog på Ale gymna-
sium.

Eleverna själva säger att 
datorerna fungerar bra och 
att det har förenklat skolar-
betet.

- Det har absolut under-
lättat, jag använder datorn 
mycket i skolan, säger Fred-
rik Hintze, elev i SP2A. Jag 
tycker att även It’s learning 

har fungerat riktigt bra än så 
länge.

Klasskamraten Ali El-
refaei håller med honom.

- Jag använder min dator 
när jag pluggar. It’s learning 
är helt okej.

Enligt Lars-Olof Blom-
dahl, lärare för SP2A, är det 
mycket press från elever som 
vill att man ska lägga ut saker 
på It’s learning. 

- Jag har inte riktigt 
kommit in i det än, men jag 
försöker bli bättre på det. 
Det finns ju väldigt många 
bra möjligheter med It’s 
learning. 

Utöver elevdatorer och 
It’s learning händer det 
mycket annat på Ale gymna-
sium just nu. I vissa klassrum 
har man installerat så kallade 
”Smartboards”.

- Smartboards är som 
vanliga Whiteboards fast 
läraren kan spara ner sina 
anteckningar och lägga ut 
dem på It’s learning. Det 
sparar båda tid och papper, 
säger Peter. De som finns 
nu används flitigt, och det är 
inte hela omöjligt att det så 

småningom kommer finnas i 
alla klassrum.

En annan nyhet på skolan 
är en vagn med 20 datorer 
som lärarna kan boka. På så 
vis kan man arbeta med dato-
rer även om lektionen inte är 
schemalagd i en datorsal.

I augusti kommer det 
att delas ut datorer till alla 
elever som börjar läsa natio-
nellt program på Ale gymna-
sium. Om det blir likadana 
datorer som SP2A har fått är 
ännu inte fastställt. 

- På lång sikt vill vi fram-
stå som en skola med ny 
spännande pedagogik och 
teknik. Fast tekniken i sig 
är inte det viktigaste, vi vill 
bara ge våra elever det bästa, 
avslutar Peter.
FOTNOT. It’s learning är Ale gymnasi-
ums nya it-plattform, där eleverna via 
Internet kan komma åt allt sitt skol-
material så väl hemma som i skolan.

EMELIE IVARSSON
VERONICA JOHANSSON

Egen dator blir verklighetEgen dator blir verklighet

Peter Lindberg, it-pedagog 
på Ale gymnasium, har fått 
positiva reaktioner från elev-
erna från den utvalda klas-
sen som fått en tjuvstart på 
nästa höst storsatsning - 
datorer.

Ali El-refaei och Fredrik Hintze tycker att datorerna har förenklat deras skolarbete.

Det var ganska glest mellan 
9:orna när Ale gymnasium 
hade öppet hus i torsdags 
kväll. Desto tätare var det 
mellan skolans representan-

ter, som gjorde ett jättebra 
jobb. Linnea Johansson och 
hennes vänner från Natur-
vetenskapsprogrammet var 
mycket nöjda.

 – Det var många som var 
uppe hos oss när vi hade labo-
rationer. Det verkar finnas 
ett stort intresse.

Bandyprofil, hästsport, 
utökad praktik för BF och 
HG, egen dator och fler 
språkkurser är några av nästa 
års nyheter. Trots detta såg 
det lite tomt ut i skolans kor-
ridorer.

– Jag hade gärna sett att 

det var lite mer folk här, men 
trots det är jag nöjd med 
kvällen. Vårt koncept fung-
erar bra och eleverna som 
guidar är informativa och 
duktiga, säger Fredrik Erics-
son, en av rektorerna på Ale 
gymnasium.

Sara Pettersson och 
hennes mamma har åkt hit 
från Göteborg för att ta en titt 
på Omvårdnadsprogrammet. 

- Det verkar bra här. Skolan 
och klasserna är lagom stora, 
säger Sara.

Saras mamma håller med 
henne. 

- Vi har ingen tidigare erfa-
renhet från Ale gymnasium, 
men jag har haft praktikanter 
härifrån.

Det var fler än Sara och 
hennes mamma som tyckte 

att storleken på skolan var bra. 
Särskilt de som var och tittade 
på Medieprogrammet gillade 
att det var bra gemenskap och 
inte för många elever.

- Det verkar som att man 
kommer lära känna många, 
speciellt de som går Media, 
säger Mimmi Niemi.

De flesta som var där 
verkade väldigt seriösa och 
intresserade. De tyckte att de 
fick ett bra bemötande från 
elever och personal.

- Det är viktigt att de 
känner sig välkomna när de 
kommer hit på besök. Vi är ju 
en skola som sätter eleverna i 
fokus, säger Fredrik med ett 
leende.
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Tomt hus på öppet husTomt hus på öppet hus
– Rektor Fredrik Ericsson nöjd trots brist på 9:or

Esteterna bjöd på en show med musik och dans för att locka 
eleverna.

Lina Berglund
– Nära till skolan. Verkar 
roligt, mina systrar har 
gått här.

Niklas Johansson
– Har syster och kompi-
sar som går/har gått på 
skolan. Jag har hört bra 
saker om skolan.

Caroline Olsson
– Det är en liten skola. 
Bra att de har Omvård-
nadsprogrammet.

Sara Petterson
– Små klasser, och så är 
det en fin skola.

Mimmi Niemi
– Verkar vara en trevlig 
skola.

Vad talar för 
Ale gymnasium?

5 5 
svarsvar

Namn: Emelie Ivarsson
Ålder: 18
Bor: Kungälv
Skola: Ale gymnasium, medieprogrammet

Det här visste du inte om Emelie:
- Hon skriker och gömmer sig under täcket när ormarna
  kommer i Indiana Jones och Jakten på den försvunna skatten.
- Har konstiga, helt ologiska pokerregler.
- Klarar inte av människor som luktar illa.
- Är beroende av att hennes vänner har Comviq då hon i
  genomsnitt skickar 50 sms om dagen.

Namn: Veronica Johansson
Ålder: 18
Bor: Kungälv
Skola: Ale gymnasium, medieprogrammet

Det här visste du inte om Veronica: 
- Hon kan inte ta t ex en slev med pasta utan att sedan ta
  pyttelite till. (Även om hon inte vill ha mer)
- Veronica kan inte spela poker!
- Hon är för nyfiken för sitt eget bästa.
- Veronicas katt ser mig som en potentiell kvällsmat.

Hej och välkomna! Den här sidan kommer ni kunna se några veckor framöver då vi, Emelie och Veronica gör 
vår praktik här på Alekuriren. Här kommer det finnas lite blandat. Om ni har några önskemål går det bra att 
mejla dem till emelie_ark@hotmail.com eller virrejohansson@gmail.com.

NÖDINGE. Elever och personal bjöd in till öppet 
hus i Ale gymnasium.

Få hörsammade inbjudan.
Trots det var alla närvarande nöjda, särskilt 

gästerna som fick ett bra omhändertagande.


