
NÖDINGE. – Vi osthyv-
lar oss fram!

Så kommenterar 
utbildnings- och kul-
turförvaltningens chef 
Margareta Wåhlin var-
dagen.

12,5 Mkr måste 
sparas in för att få 
budgeten i balans.

Störst åtgärder kräver Ale 
gymnasium vars underskott 
är över 10 Mkr. Där plane-
ras nu också flera förändring-
ar i programutbudet, men det 
blir också 2,25 tjänster som 
ska bort på Komvux Lärcen-
trum. 1,8 tjänst ska bort på 
kultursidan, en kvällsvakt-
mästare och kanske någon i 
matbespisningen.

– Många bäckar små ska 
ge önskvärd utdelning, men 
det är svårt att veta exakt hur 
stora åtgärder vi behöver göra 
eftersom vi inte ser effekter-

na förrän längre fram, säger 
Margareta Wåhlin.

Förvaltningen jobbar nu 
mycket intensivt med spar-
planerna. Alla verksamhe-
ter är i princip berörda, men 
ändå saknas det fortfarande 
åtgärder för 4 Mkr.

4 miljoner kvar
– Det blir tufft att hitta de 
sista miljonerna, men vi 
kämpar vidare. I grunden är 
det en fantastisk gymnasie-
skola som kommunen ska 
vara stolt över. Därför måste 
vi vara lite försiktiga. Vi kan 
inte bara gå bakåt, utan vi 
måste också våga satsa. Det 
kommer vi att göra genom 
att försöka samordna förvalt-
ningens all marknadsföring 
under en gemensam mark-
nadsförare, berättar Marga-
reta Wåhlin.

Hon är tämligen ny på 
posten, men känner sig redan 
mogen att bedöma skolan.

–Jag har sällan skådat en 
bättre gymnasieskola. At-
mosfären är positiv, eleverna 
kreativa och allt som levere-
ras är av hög kvalitet.

Det kan vara gott att höra 
i tider som dessa...
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Beatrice Berggren, Felicia Löwendahl, Ynlana Mäkelä, Alexandra Andersnöd, Johan Skyberg 
och Joakim Erlandsson.

NÖDINGE. Esteter i Ale 
gymnasium beklagar 
sig öppet över förslaget 
att lägga ner teaterlin-
jen till hösten.

– Synd att vi inte fick 
en ärlig chans att fylla 
programmet istället, 
säger Felicia Löwen-
dahl.

Förslaget är ännu 
inte antaget av nämn-
den och eleverna 
samlar nu in namnun-
derskrifter.

Ale gymnasium är pressat av 
en svag ekonomi. Nu vidtas 
många åtgärder för att få bu-
geten i balans. Totalt handlar 
det om besparingar på 12,5 
Mkr. Till hösten väntar flera 
förändringar i programutbu-
det. En inriktning på Barn- 
och fritid tas bort, samma sak 
på Handelsgymnasiet. Lär-
lingsprogrammet som skulle 
ha startat i höst skjuts upp ett 
år. Medieprogrammet startar 
inte upp i augusti och inte 
heller teaterlinjen på det es-

tetiska programmet. Inte om 
förvaltningens förslag antas 
av nämnden i alla fall.
– Som sagt beslutet är inte 
taget än och jag vill verk-
ligen poängtera att det här 
inte är roligt. Vi lider med 
eleverna, men när vi tving-
as skära måste vi skära där 
vi har minst antal sökande, 
säger förvaltningschef Mar-
gareta Wåhlin.

Eleverna som redan går på 
det estetiska programmet får 
självklart gå klart.

Goda resurser
– I skolan finns så många goda 
resurser som nu går till spillo. 
En jättefin teater, men ingen 
teaterlinje känns helt sjukt. 
Om det är ont om sökande 
förstår jag inte varför vi inte 
har kontaktats. Vi hade ju 
kunnat gå ut i skolorna och 
åtminstone försökt få fler sö-
kande. Nu ger man bara upp 
och vi får i vanlig ordning 
inte reda på det förrän beslu-
tet nästan är taget, säger Feli-
cia Löwendahl.

På den punkten håller inte 
Margareta Wåhlin med.

– Eleverna har varit väl-
digt aktiva under våra öppna 
hus och vi har nog gjort vad 
vi kunnat i år.

Skälet till att allt färre 
söker kulturutbildningar tror 
eleverna beror på en felaktig 
bild.

– Många tror att vi inte 
blir något, att utbildningen 
är värdelös, men vi får fak-
tiskt samma behörighet som 
alla andra, säger Beatrice 
Berggren.

Det estetiska programmet 
blir kvar med inriktningarna 
musik samt bild och form. I 
framtiden hoppas Margareta 
Wåhlin att både teaterlinjen 
och medieprogrammet kan 
återuppstå.

– Ja, absolut. Vi jobbar på 
det, men det kommer att bli 
ett annat utförande.

Teaterlinjen läggs ner i Ale gymnasium
– Synd att vi inte fick chansen att fylla programmet istället
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