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SKEPPLANDA. Tycker 
du att man ska få 
tugga tuggummi i 
skolan?

Det var en fråga som 
eleverna ville ha svar 
på när en av Ale kom-
muns rektorskandida-
ter kom på besök till 
Alboskolan.

– Att barnen känner 
delaktighet i den här 
processen är jättevik-
tigt, säger verksam-
hetschef Lena-Maria 
Vinberg.

När läsåret 2010/11 tar sin 
början kommer det att ske 
med nya rektorer på tre av 
Ale kommuns grundskolor; 
Nödingeskolan, Madensko-

lan och Alboskolan. Arbe-
tet att hitta efterträdare till 
nuvarande skolledare är i full 
gång.

– Det stämmer. I vår plats-
annons gick vi ut och sökte 
tre rektorstjänster, dock inte 
specifikt till de olika enhe-
terna. Av den anledningen 
kan vi titta i ett bredare per-
spektiv, säger Lena-Maria 
Vinberg.

Lokaltidningen fanns med 
när en av kandidaterna kom 
på besök till Alboskolan för 
att träffa skolrådsrepresen-
tanter, personal och repre-
sentanter från elevrådet.

– För oss är det viktigt att 
de som faktiskt går i skolan 
får vara med och säga sin 
mening. Barnen förbereder 

sig med frågor som elev-
rådsrepresentanterna sedan 
framför vid intervjuerna, för-
klarar Lena-Maria Vinberg.

På Alboskolan kommer 
Göran Klang att tacka för 
sig efter 25 år som lärare och 
tio som rektor.

– Jag har inget med rekry-
teringen av min efterträdare 
att göra mer än att jag verkar 
för att skolråd, elever och 
personal ska få vara med och 
påverka. Jag värnar om infly-
tande och elevdemokrati, 
säger Göran Klang.

När Ulrika Samuelsson 
kom för att träffa Albosko-
lans elever dröjde det inte 
längre förrän dialogen kom 
igång. Frågorna kom på 
löpande band och var av skif-

tande karaktär. Är du sträng? 
Vad gör du på din fritid? 
Vilket fotbollslag håller du 
på? Gillar du långa tal? Dessa 
och många mer frågeställ-
ningar fick Ulrika Samuels-
son besvara. Eleverna note-
rade vad hon sa.

– Jag tycker det är jätte-

bra att barnen får vara med 
i processen i ett tidigt skede. 
Deras frågor är ofta väldigt 
personliga och de brukar 
vara nyfikna på om man 
vill förändra något på deras 
skola, säger Ulrika.

– Det har visat sig finnas 
ett stort intresse av att bli 

rektor i Ale kommun just 
nu. Jag vill påstå att vi har en 
väldigt väl fungerande verk-
samhet och bra enheter där 
det pågår ett ständigt utveck-
lingsarbete, avslutar Lena-
Maria Vinberg.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Ale gymnasi-
ums ambitiösa arbete 
att ge elever möjlighet 
till ett internationellt 
utbyte fortsätter.

I år fick fem elever 
göra sin arbetsplatsför-
lagda utbildning i Öst-
errike och England.

Målet är att ge fler 
chansen och att fort-
sätta på den inslagna 
vägen.

Adam Lundgren, Sandra 
Timm, Oliver Westlund-
Myrén och Sofia Eriksson 
vittnar samtliga om en lyckad 
praktik i England respektive 
Österrike.

– Helt grymt! Det var en 
oförglömlig tid med mäng-
der av upplevelser, säger 
Adam Lundgren som till-
sammans med Sandra Timm 
hamnade i Leeds där prakti-
ken är förlagd till H&M.

Ale gymnasium har sedan 
ett antal år tillbaka ett sam-
arbete med design- och kläd-

företaget i Leeds. Det finns 
således ingen koppling till 
någon skola. Eleverna bodde 
i år på hotell under prakti-
kens tre veckor.

– Det var lite lyxigt, men 
kostade inte oss något. Allt 
finansieras genom projketet, 
säger Sandra Timm.

Uppgifterna hos H&M 
varierar, men handlar främst 
om att plocka upp kläder, 
hålla ordning i butiken och 
fixa skyltfönster. Grunden är 
ändå att ge eleverna chansen 
att möta en ny kultur och 
göra egna upptäckter.

– Det var inte svårt. Eng-
elsmännen är väldigt öppna 
och gillar att umgås. Utan 
att jag visste ordet av var jag 
mitt i ett rave-party, berättar 
Adam Lundgren som tyckte 
att veckorna rusade iväg.

– Fem veckor låter länge, 
men det gick väldigt fort. Jag 
har definitivt fått blodad tand 
för att jobba utomlands.

Oliver Westlund-Myrén 
och Sofia Eriksson som 

läser på Samhällsprogram-
met hamnade i österrikiska 
Amstetten där företaget 
Umdasch Shopfitting Group 
AG, som verkar inom bland 
annat butiksinredning, har 
sitt huvudkontor. Till skillnad 
från englandsresenärerna fick 
Sofia och Oliver bo hos varsin 
värdfamilj. Bara det är en upp-
levelse.

– Dessa tre veckor tillhör 
det roligaste jag varit med 
om. De var oerhört gene-
rösa och gjorde allt för att 
jag skulle trivas. Inte minst 
skämde de bort mig med 
mycket mat, säger Oliver och 
Sofia nickar instämmande.

Utmaning
Språket borde ses som ett 
problem när man som ung 
ger sig ut i ett främmande 
land, men trots att Oliver 
knappt kunde ett ord tyska 
var det aldrig något problem.

– Engelska funkar oftast 
bra, säger han. Det är en 
utmaning att klara språket. 

Är du bara positiv och lyhörd 
löser det sig alltid på något 
sätt.

Sofia har läst tyska och 
fick äntligen nytta av kunska-
perna.

– Språket behöver man 
inte vara rädd för. Alla är 
så vänligt inställda och väl-
komnande, att det aldrig blir 

något problem. De var väl-
digt måna om att visa upp en 
bra sida av Österrike.

På frågan om de rekom-
menderar andra att göra sin 
praktik utomlands var svaret 
givet.

– Ja, det gör vi verkligen. 
Det är en jättechans och det 
är konstigt att fler inte visar 

intresse för det, avslutar 
Sofia Eriksson

Ale gymnasium förbe-
reder nu en ny ansökan till 
Bryssel om att kunna fort-
sätta sitt internationella 
utbyte.

Nya rektorer ska tillsättas
– Och eleverna deltar i rekryteringen

Utfrågning. Ale kommun söker tre nya rektorer och en av kandidaterna, Ulrika Samuelsson, 
var i onsdags på besök i Alboskolan för att träffa elevrådets representanter. Efter tio år som 
skolledare tackar nämligen Göran Klang för sig.
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Sofia Eriksson, Oliver Westlund-Myrén, Sandra Timm och Adam Lundgren är fyra av de fem 
elever som Ale gymnsium skickade ut för utlandspraktik. Det blev veckor de sent kommer 
att glömma.

ALE. Resultaten i Ales 
skolor ligger inte i nivå 
med kommunens fast-
ställda mål.

Under begrep-
pet Kraftsamling 
skolan föreslås nu en 
rad åtgärder för att 
utveckla verksamhe-
ten.

Målet är att vid nästa 
mätning se en tydlig 
förbättring och på sikt 
ska Ales grundskola 
tillhöra landets 100 
bästa.

När Kraftsamling skolan 
presenteras handlar det inte 
om förstärkta ekonomiska 
anslag, utan om att tydlig-
göra mål, fokusera på fram-
gångsfaktorer, öka lärandet 
av goda exempel och öka 
engagemanget i skolutveck-
ling.

– Förvaltningarna har 
tagit fram en plan med en 
rad olika aktiviteter som ska 
genomföras under 2010. 
Ytterst är det inte tal om mer 
pengar, men vi har satsat en 
miljon kronor extra för att ge 
alla elever i årskurs nio chan-
sen att klara godkända betyg 
i kärnämnena, säger kom-
munstyrelsens ordförande 
Jarl Karlsson (S).

Han är inte ensam bakom 
beslutet. Det råder bred poli-
tisk enighet att kraftsamla 
runt skolan. Kommunalråd 
Jan Skog (M):

– Det finns ingen kopp-
ling mellan pengar och bra 
resultat i skolan. I jämfö-
relserna ser vi att pengen 
som satsas på skolan i Ale är 
bra. Det är inte där proble-
met sitter. Skulle dock den 
avsatta miljonen göra under-
verk i vår kommer vi säkert 

att diskutera om pengarna 
och insatserna ska bli perma-
nenta. Det kan ju också vara 
som så att nästa år behövs 
miljonen någon annanstans 
i skolsystemet, då får vi inte 
vara rädda för att flytta på 
dem. De ska användas där de 
gör mest nytta.

Politiskt överrens
Förslaget som majoritets-
partierna och alliansen nu 
står bakom innehåller bland 
annat en plan för matematik- 
och skrivutveckling, kompe-
tensutveckling för personal, 
öppet hus för föräldrar i 
skolan och analyser av andra 
framgångsrika skolkommu-
ner.

– Det ska framför allt vara 
lätt att göra rätt, säger för-
valtningschef Margareta 
Wåhlin och syftar på ett 
utvecklat samarbete mellan 

grundskolans äldrerektorer 
och Ale gymnasium.

Syftet är att minska ogiltig 
frånvaro, öka studiemotiva-
tionen och förbättra över-
lämnandet av elever från 
grundskolan till gymnasiet.

Genom att lyfta skolan 
hoppas kommunledningen 
att lärarna snart ska känna en 
större stolthet över att gå till 
jobbet.

– Vi vill fokusera på 
enskilda insatser och få lärare 
att vilja presentera lyckade 
projekt för andra. Vi vill bli 
bättre på att lära av varan-
dra både internt och externt, 
säger Margareta Wåhlin.

Analysen av situationen 
i Ales grundskola säger att 
fram till och med årskurs 
fem är resultaten bra, men 
sen händer något. För närva-
rande är det väldigt tydligt i 
norra delen av Ale.

– Vi har de nationella 
proven som ett bra verktyg 
och det ska vi använda för att 
hitta var det går snett, säger 
Margareta Wåhlin.

Jan Skog menar att det 
kan finnas en naturlig förkla-
ring till att det blir problem 
efter årskurs fem.

– En hel del elever byter ju 
både skola och ort i samband 
med att de börjar i sjuan. Det 
kanske blir för mycket. Idag 
är ju Aroseniusskolan väldigt 
stort dessutom. Vi kanske 
måste ta mer hänsyn till det, 
säger han.

Klart samband
Jarl Karlsson är nöjd med 
beslutet om Kraftsamling 
skolan och särskilt glad var 
han över den politiska enig-
heten.

– Det finns ett klart 
samband mellan väl fung-

erande skolor och politiskt 
samtycke. Där alla politi-
ker sätter skolan i främsta 
rummet är resultaten också 
mycket goda. Förhoppnings-
vis kan det bli så även i Ale. 
Det tycker jag känns väldigt 
bra.

En tydlig utvecklingsplan, 
en lokal skolplan, ska formu-
leras och lagom till skolstar-
ten i höst kommer den att bli 
vägledande. Den kommer 
inte att innehålla några revo-
lutioner utan betoningen 
ligger på ett förhållnings-
sätt att lära av varandra såväl 
inom kommunen som av 
andra framgångsrika skolor 
i landet.

Stor enighet runt "Kraftsamling skolan"

Tillbaka efter praktik utomlands
– Fem elever i Ale gymnasium tog chansen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


