
Det finns alltid möjligheter bara du 
är beredd att ta dem. Den slutsatsen 
drar jag efter ett par veckors vanligt 

enkelt redaktionellt knegande. Först var jag 
på ett suveränt bra genomfört påverkans-torg 
i Ale gymnasium där ungdomar fick ventilera 
sina synpunkter med tjänstemän och politiker 
i Ale kommun. Tre tjejer stack ut. De var från 
Bohus. Till skillnad från många andra så var 
de inte enbart kritiska,
utan de var först och främst positiva och bör-
jade hela tiden med att berätta hur bra de 
tyckte allt var i Ale kommun. Sen kom ett 
antal välformulerade frågor med sund kritik. 
Samma tjejer stod sedan i centrum när årets 
stora ungdomsevenemang, Festivalborg, ar-
rangerades. Jessica Rodin, Felicia Eidenby 
och Ellenor Alexandersson var alla mycket 
aktiva och drivande bakom arrangemang-
et som självaste Erik Grönvall beskrev som 
det bästa han varit med om – och då vann han 
ändå TV4:as populära tävling Idol 2009… I 
veckan var jag nerbjuden till Bohusskolan – 
till fritidsgården Arken – för att få träffa de 
svenska mästarinnorna i biljard. Vilka var det 
tror ni? Jo, självklart samma tre tjejer. Jag 
skriver om det för att ni inte ska tro att vi pri-
oriterar samma tjejer varje vecka, utan min 
slutsats är att om du som ung i Ale tar chan-
sen att vara med där det händer – då händer 
det! Tar du vara på möjligheterna att vara 
med och förverkliga idéer, då blir livet mer 
händelserikt. Nu ska dessa tre tjejer represen-
tera Sverige i Nordiska mästerskapen i Hel-
singfors, men i själva verket är de ambassa-
dörer för Ale kommun. Jag hoppas vi skickar 
med dem en standar…

Vi tipsades två gånger förra veckan om en 
personalenkät bland lärarna i Ale gymnasi-
um. Jag läste den och blev först oerhört för-
vånad. Kan det verkligen stämma att perso-
nalen har så dåligt förtroende för sin ledning? 
Jag vet att det är ett känsligt ämne och att en 

skolledning egentligen är två människor och 
att en förvaltningschef är en enskild person. 
Så är det, men det är inget nytt. Det ligger i 
tjänsten och är ett villkor när man tillträder. 
Det är självklart inte populärt att vi i veck-
ans nummer sammanfattar delar av enkä-
ten som ger alla med ansvar för Ale gymnasi-
um svidande kritik. Tidningens jobb är emel-
lertid inte att skydda aleborna eller kommu-
nens tjänstemän från sanningen. Finns det 
kritik och den är befogad så ska den upp på 
bordet. Återstår att tackla den och gå vidare. 
Klarar man inte det är man inte kvalificerad 
för jobbet. Min uppfattning är att såväl skol-
ledning som förvaltningsledning är ytterst 
medveten om bristerna och gör nu allt som 
står i deras makt för att komma tillrätta med 
den. Om de lyckas eller ej lär vi se i komman-
de enkäter.

Jag är uppväxt med Ale gymnasium. Jag 
var med och uppträdde på en inspirations-
dag för skolans startelva. Den första lärarkå-
ren trimmades in under några dagar på Mar-
strand. Vi gjorde en framtidsvision av hur 
skolan med den fria pedagogiken skulle ut-
vecklas. Det blev en sannsaga och under 
många år hyllades skolan för sitt ledarskap 
och framför allt för sitt arbete med elevin-
flytande. Det slutade till sist med att elever-
na fick majoriteten i den lokala styrelsen och 
i princip makten över besluten i skolan. När 
jag nu läser en personalenkät där ledning-
en ifrågasätts, politiker skälls ut och förvalt-
ningsledning anses sakna kompetens, då får 
jag nypa mig i armen för att förstå att det är 
sant.

Mitt råd är att kalla tillbaka eldsjälar-
na. Brainstorma med de tidigare rektorer-
na Kerstin Malcus Elving och Roland Färd-
mar. De är inte lastgamla och något magiskt 
recept hade de när skolan grundades. Kanske 
finns det tips och idéer närmare än man tror? 

Självklart var det andra tider. Skolan var ny 
och konkurrensen från friskolor och andra 
gymnasier begränsad. Jag tror inte att det 
är hela sanningen och det kostar ju inget att 
fråga – eller är inte frågan fri heller längre?

Fåglarna kvittrade i Furulundsparken i 
måndagskväll. Det fanns skäl till det. Stor-
främmat i form av fotbollsprofilerna Håkan 
Mild och Tobias Hysén. Den ena sportchef i 
IFK Göteborg, den andra skadad skyttekung 
från fjolåret. Någon har sagt att det finns 
inga smarta elitidrottare? De får tänka om. 
Jag blev enormt imponerad av hur medvetna 
båda var kring något så komplext som fotboll 
i allmänhet och lagidrott i synnerhet. Det 
fanns inga enkla svar. Allt hade ett samman-
hang och allt beror enligt dem på något. Det 
gäller bara att veta vad. Inte en enda gång 
kritiserades spelarna öppet för den usla star-
ten i allsvenskan, däremot konstaterade båda 
att det inte gått så bra som de önskat. Varför 
framgången har uteblivit tänker de söka 
svaret på innan de lägger ut texten.
Med andra ord finns det inga enkla svar på 
varför ett lag spelar 0-0 tre matcher i rad. Jag 
hade hoppats på att det fanns svar som vi van-
liga dödliga kan förstå. 
"Vi gör inga mål och 
släpper inte in 
några heller, då 
blir det 0-0. Så är 
det".
– Nej, så är 
det inte. Det 
har jag lärt 
mig nu.
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Löpande bokföring, redovisning och fakturering

Hinner du inte bokföra?

Telefon: 0303-24 33 44
E-post: info@faktservice.se

Skepplanda Kyrkliga Samfällighet 
 

Samfällda Fullmäktige 
Sammanträder 

Onsdag 2 juni kl 19.00 
Plats: Ale-Skövde församlingshem 

 
Ordförande 

Leif Andersson 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Behandling 350:-

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

www.vattenkungen.se

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15
Tel 0521-103 37 • www.tygladan.se

TYGLADAN
”NÖJESTRIPP”

• VAXDUK • MARKIS 95kr/m

• INREDNING FÖR DITT HEM 
• 1000-TALS METER TYG

Västkustkök i Lilla Edet
Göteborgsvägen 22, Lilla Edet
Mats: 0704-10 92 00  Dennis: 0766-33 93 99
www.vastkustkok.se
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dina nya köksluckor!
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TEL: 0303-74 99 40

STOR-
UPPLAGA

NÄSTA VECKA


