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NÖDINGE. Många talar 
om det, men få vet 
egentligen vad det är 
som sker.

Det individuella pro-
grammet är inget för 
förlorare.

– Vi skapar och moti-
verar trygga människor 
– vinnare helt enkelt, 
säger programsamord-
nare, Anni Niklasson.

Syftet med det individuella 
programmet är att ge elever, 
som har lämnat grundskolan 
utan behörighet till något av 
gymnasieskolans nationella 
program, möjlighet att läsa 
in kunskaperna under ett år. 
Fokus ligger på kärnämnena 
matte, engelska och svenska.

– I år nådde vi ett fantas-
tiskt resultat med åtta av tio 
som blev godkända i kärn-
ämnena, men betygen är bara 
ett mål. Lika viktigt för oss är 
att se individernas utveckling, 
säger Sune Svensson, en av 
fyra pedagoger på det Indi-
vidueulla programmet i Ale 
gymnasium.

Årets utvärdering var också 
en fröjd för programledning-
en. Den vittnar om stor triv-
sel.

Till hösten väntar en re-
kordstor klass. Det kan bli 
upp mot 60 elever. För fem 

år sedan var samma siffra 25.
– Varför antalet elever utan 

godkända betyg i kärnämne-
na blir fler är inte en fråga för 
oss att besvara, men däremot 
ser vi konsekvenserna av ett 
alltför stort individuellt pro-
gram, säger Anni Niklasson.

För att infria målsättning-
en att eleverna efter ett år ska 
kunna söka in på ett nationellt 
program ställs en del krav. 

– Våra elever har mycket 
olika bakgrund. Det finns lika 
många skäl till varför de är här 
som det finns elever. En del 
är lättare att hjälpa, andra 
betydligt svårare. Hemlig-
heten för att lyckas stavas re-
lationer. Vi måste i många 
fall återupprätta förtroendet 
för skolan och få dem moti-
verade att ta sig hit. Det är 
inte alltid så lätt och det stäl-
ler stora krav på oss – fram-
för allt är det tidskrävande. 
Med större klasser försvåras 
möjligheten att komma indi-
viderna in på livet, säger Anni 
Niklasson.

Inga ökade resurser
En naturlig lösning hade 
varit att resurserna ökas i takt 
med elevtalet, men så är inte 
fallet.

– Bara vi inte tvingas banta 
organisationen. Det är till-
räckligt tufft som det är. Ti-
digare hade vi en kurator som 

var direkt kopplad till vårt 
program. Det har vi inte idag, 
vilket gör att belastningen av 
tyngre frågor och samtal har 
ökat, menar Niklasson.

Eleverna på det individu-
ella programmet är på prak-
tik i näringslivet halva tiden. 
Samordningen med praktik-
platser sker med hjälp av en 
praktiksamordnare. Denna 
tjänst föreslogs i våras att tas 
bort.

– Nu blev det inte så och 
det är vi oerhört tacksamma 
för. Det hade skapat helt nya 
villkor att ha samtliga elever 

i skolan. Praktiken är av stor 
betydelse. Våra elever behö-
ver miljöombyte, förklarar 
Sune Svensson.

Kärnfrågan
Samtalet återkommer hela 
tiden till kärnfrågan varför 
antalet elever på det indivi-
duella programmet fortsät-
ter att öka.

– En reflektion handlar om 
att dagens ungdomar har ett 
stort behov av att bli sedda. 
De som nu kommer till gym-
nasiet har levt i ett sparbe-
ting under hela sin skolgång. 

Kanske är det just därför som 
flera inte når sin behörighet. 
Skolan har inte upptäckt de 
svaga eleverna i tid. När de nu 
kommer till oss i Ale gymnasi-
um är det vårt första uppdrag 
att bekräfta dem och ta deras 
behov på allvar. Det är till 
stora delar ett socialt arbete, 
menar pedagog Robert An-
dersson-Westlund.

Eftersom relationerna är 
personliga är det svårt att 
tillsätta vikarier. Det gör att 
den lilla organisationen är 
sårbar.

– Som tur är har vi varit be-

friade från längre sjukskriv-
ningar, säger Niklasson.

Trion som lokaltidningen 
träffar har förståelse för de 
kärva tider som råder i spår 
av finanskrisen, men skickar 
också en tanke:

– Vem tar ansvar för de 
beslut som drabbar de ung-
domar som redan har det 
sämst?

Förhoppningsvis tas inga 
sådana.

Individuella programmet växer i Ale gymnasium. Till hösten väntar en rekordstor grupp och på dem väntar bland andra 
Robert Andersson-Westlund, Sune Svensson och Anni Niklasson.
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Bo i det attraktiva Ytterby!!
En mycket trevlig lägenhet om 2 rum och kök med kvällssol 
på balkongen! Ljus genomgångslägenhet med egen 
tvättstuga. Stort ”lantkök” med öppen planlösning.  Vån. 2/2. 
70,2 kvm. Avg. 3.640:-

Pris 625.000:-/hbj.
Ring för bokad visning 25/6
Mäklare: Birgitta Ström  0303-746690, 0705-218580

Hyresfastighet med möjligheter

Hyresfastighet med två lägenheter,  fem rum och kök 
om 130 kvm och tre rum och kök om 93 kvm samt 
en lokal som i dag är Pizzabutik med uteservering. 
Källare med garage, tvättstuga pannrum samt stora
förrådsutrymmen. Total hyresintäkt 222.000:- 
Centralt belägen i Lödöse.

Pris 1.675.000:-/hbj. Mäklare: Hans Götestam
0303-74 66 90, 0708-28 90 29

Permanent fritid
Fräscht fritidshus med åretruntstandard, nyrenoverat och 
uppfräschat. Tre rum och kök. Sep. förråd/verkstad på 
tomten. Lantligt med vyer över öppet landskap. 56 kvm. 

Pris 795.000:-/hbj. Mäklare: Hans Götestam 
0303-74 66 90, 0708-28 90 29

SKOGSTORP

Bo bekvämt i ett plan
Fräscht modulenthus om 132 kvm. Byggt 1991. Trädgårds 
och naturtomt om 6985 kvm. Solig altan i etage om ca 40 
kvm. Fastigheten är vackert lantligt belägen med ca. 
10 min. till Älvängen, 40 min. till Gbg.

Pris 1.950.000:-/Hbj. Mäklare: Hans Götestam
0303-74 66 90, 0708-28 90 29

SKEPPLANDA

LÖDÖSE

Om du säljer eller köper
genom oss får du låna vår fl yttlastbil 

utan kostnad!


