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Överföring (öre/kWh)

Ale Elföreninge Ee EA
informerar....ororinf

- Önskar Elföreningen

Styrelsen för Ale Elförening 
ek. förening har, särskilt mot bakgrund 
av ökade inköpskostnader för el, 
beslutat att förändra elnätsavgifter 
från 1 januari 2010.

 exkl moms 1 150 2 040 2 570 3 220 4 550 6 390 8 080 10 350 12 700 15 930 20 690 26 500

 inkl moms 1 438 2 550 3 213 4 025 5 688 7 988 10 100 12 938 15 875 19 913 25 863 33 125

15,5 3,88 19,38

NÖDINGE. Ale gym-
nasium tar sats mot 
nästa läsår.

Inför nästa gymna-
sieval erbjuds ett stort 
antal nya utbildningar 
och inriktningar.

– Vi har ett fantas-
tiskt fint utbud, men vi 
har inget storhetsvan-
sinne. Vi startar bara 
de utbildningar som 
det finns tillräckligt 
intresse för, säger för-
valtningschef Marga-
reta Wåhlin.

Ale gymnasium har genom-
gått ett stålbad. Verksamhe-
ten har under ett år anpas-
sats med drygt 14 miljoner 
kronor (Mkr) och budgeten 
inför 2010 är i balans. Sam-
tidigt har ledningen arbetat 
intensivt med att skapa en 
attraktivare gymnasieskola 
med ett utbud som ska förmå 
såväl aleungdomar som andra 
att söka till Ale gymnasium.

– Det är en utmaning att 
både gasa och bromsa sam-
tidigt, men det går. Det är 
främst de interkommunala 
kostnaderna, alltså avgifterna 
för de elever som väljer en 
gymnasieskola utanför Ale, 
som har varit svårbudgete-
rade och har överraskat oss 
negativt. Nu byter vi strategi 
och system för att undvika 
detta obehag, säger Marga-
reta Wåhlin.

13 program
Före 1 februari ska årets 
niondeklassare göra sitt 
gymnasieval. Ale gymnasium 
erbjuder 13 program, varav 
sex är helt nya. Hantverks-
programmet spås bli popu-
lärt.

– I Ale har vi en stark 
hantverkstradition och efter-
frågan på praktiska gymna-
sieutbildningar har länge 
varit stort, säger Margareta 
Wåhllin.

Teori och praktik
Hantverksprogrammet blan-
dar teori i skolan med praktik 
ute på en bestämd arbets-
plats. Yrkesinriktningarna 
kommer att vara frisör, hov-
slagare, repslagare, glasblå-
sare, smed och finsnickare.

– Intresset för frisöryrket 
är jättestort och i kommunen 
finns många ambitiösa före-
tagare som kommer att vara 
en viktig del i utbildningen. 
Med tanke på traditionerna i 
kommunen vore det oerhört 
kul att kunna utbilda framti-
dens glasblåsare, säger Mar-
gareta Wåhlin.

Ett spännande initiativ för 
framtiden har tagits med ett 
nytt naturvetenskapligt pro-
gram med inriktning energi-
utveckling och förnyelsebara 
energikällor.

Spetskompetens
– Det här kan ses som ett led i 
arbetet med att försöka samla 
all sptetskompetens runt 
framtidens energiteknik och 
batterier till Ale kommun. 
Forskning inom energi och 
klimat ska kopplas till skolan. 
Energiutvecklingsprogram-
met bygger i grunden på 
det naturvetenskapliga pro-
grammet och har en fördjup-
ning i energiutveckling för 
exempelvis hybridbilar och 
framtidens batterier, berättar 
Margareta Wåhlin som ser 
det som angeläget att förbe-
reda intresserade ungdomar 
för en helt ny bransch.

Programmet kommer att 
ha ett nära samarbete med 
Energiteknikcentrum (ETC) 
och Alelion Batteries.

Från och med hösten 2010 
kommer det samhällsve-
etenskapliga programmet 
att erbjuda fyra olika inrikt-
ningar, samhäll, IT ekonomi, 
språk och musik. Dessutom 
blir det ett helt nytt special-
utformat program, det sam-
hällsvetenskapliga medie-
programmet.

– Det ersätter den tidi-
gare journalistprofilen, säger 
Margareta Wåhlin.

En nygammal version av 
det estetiska programmet 
dyker upp med inriktning tv- 
och teaterproduktion.

Öppet hus
Den 16 januari är det ånyo 
öppet hus i Ale gymnasium 
och då finns alla möjligheter 
att få frågor besvarade. Innan 
dess kommer elever från 
skolan att besöka årskurs nio 
i Ale kommun.

– Vi tror att ungdomar 
själva pratar bättre med var-
andra. Vi vet att våra elever 
är nöjda med Ale gymnasium 
och de fungerar som utmärkta 
ambassadörer, säger Marga-
reta Wåhlin som också vill 
att föräldrarna tänker till.

– Det är viktigt att de 
engagerar sig i sitt barns val. 
I år har vi haft oerhört många 
elever som har valt om, det 
vill säga att de har kommit 
tillbaka från ett gymnasium 
i Göteborg. Det blir långa 
dagar och mycket tid på 
bussen. Som förälder måste 
man lyfta dessa frågor och dis-
kutera det med sina barn. Det 
är lätt att ungdomar bara gör 
ett gymnasieval i Göteborg 
i tron att allt är bättre i den 
stora staden. Ale gymnasium 
finns på nära avstånd för alla 
aleungdomar och det är en 
fantastisk skola. Det lovar jag, 
avslutar Margareta Wåhlin.
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Margareta Wåhlin, förvaltningschef för utbildning- och kultur, har fått både gasa och bromsa 
under året. Till hösten 2010 lanseras flera nya program, men självklart startas de inte upp 
om eleverna sviker.

UTBILDNINGAR I ALE GYMNASIUM HT 2010

•  Estetiska programmet med tv- och 
teaterproduktion

•  Estetiska programmet med 
musikintrikning

•  Samhällsvetenskapliga mediepro-
grammet

• Gymnasial Lärlingsutbildning
• Hantverksprogrammet
• Individueulla programmet
• Naturvetenskapliga energiutveck-

lingsprogrammet
• Naturvetenskapliga programmet
• Hälsogymnasiet
• Barn- och fritid
• Teknikprogrammet
• Handelsgymnasiet
•  Samhällsvetenskapliga program-

met med Samhällsintriktning, IT 
Ekonomi, Språk, Musik

Mycket nytt i Ale gymnasium
– Till höstterminen finns 13 program att välja bland


