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Stenhård konkurrens om gymnasieelever
NÖDINGE. Det första 
intagningsbeskedet 
efter gymnasievalet 
visar på stenhård kon-
kurrens.

Ale gymnasium 
minskar med 15%, men 
det motsvaras av den 
mindre sökgruppen.

– Visst hade det varit 
roligare om vi fått ett 
kvitto på att vi har 
ökat vår attraktions-
kraft, men vi håller i 
alla fall ställningarna, 
säger rektor Fredrik 
Ericsson.

I jämförelse med förra året är 
förändringen totalt sett mar-
ginell. Ale gymnasium fick 
vid samma tidpunkt förra året 
112 förstahandssökande, i år 
är det 98.

– Årskullen är 15% mindre, 
så det visar att vi inte har tagit 
några marknadsandelar, å 
andra sidan har vi inte heller 
tappat något, understryker 
Fredrik Ericsson.

Av rapporten kan kon-
stateras att flera kommuna-
la gymnasieskolor drabbas 
hårt. Angered, Fässberg och 
Ahlströmers gymnasiekola i 
Alingsås har det kämpigt.

– Likaså är det många 
friskolor som har så lågt 
söktal att de aldrig kommer 

att få ekonomi att starta upp. 
Det kommer att ske en stor 
förändring efter andra intag-
ningen. Det gäller som elev 
att vara uppmärksam på att ett 
antal unika utbildningar med 
stor sannolikhet inte kommer 
att förverkligas, säger Fredrik 
Ericsson.

Begränsat intresse
Detsamma gäller i Ale gym-
nasium. En del program finns 
det ett mycket begränsat in-

tresse för.
– Hantverksprogrammet 

som vi hade planer på att 
starta har bara åtta sökande. 
Det är tveksamt om vi hittar 
ekonomi för att starta det, 
säger Fredrik Ericsson.

Skolledningen i Ale gym-
nasium utformar nu ett för-
slag till programindelning 
och dimensionering av skolan 
till höstterminen 2010.

– Den kommer vi att pre-
sentera för nämndens politi-

ker, så får vi se hur de stäl-
ler sig.

Den största förändringen 
mot fjolåret gäller samhälls-
programmet.

Förändringar
– Vi har gått från 46 sökande 
till 29, men då ska vi komma 
ihåg att det förra året sluta-
de med att vi hade 64 elever 
på samhällsprogrammet när 
höstterminen väl drog igång. 
Det sker alltid stora föränd-

ringar under våren, påpekar 
Fredrik Ericsson.

Det ser trots allt ganska 
hoppfullt ut för Ale gymnasi-
um. I fjol blev det till sist 220 
elever som började i ettan, då 
med 112 som förstahandssö-
kande. 

– Med samma utveckling 
i år bör vi hamna runt 180-
190 elever. Som sagt mycket 

kan hända än. Till exempel 
har 51 obehöriga elever valt 
Ale gymnasium som förstaval 
och de har alla möjligheter att 
bli behöriga under våren och 
sommaren.
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– Ale gymnasium håller ställningarna

Fredrik Ericsson är rektor i Ale gymnasium.

Din mest lokala näringslivstidning ute vecka 10

Ale gymnasium ser ut att varken minska eller öka andelen elever inför höstterminen 2010.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


