
NÖDINGE. En nyligen 
genomförd personalen-
kät i Ale gymnasium 
ger ledningen svidande 
kritik.

Lärarna trivs med 
sitt arbete, men saknar 
enligt rapporten förtro-
ende för skolledning, 
förvaltning och ansva-
riga politiker.

– Jag är inte förvå-
nad med tanke på vilka 
anpassningar vi har 
varit tvingade att göra 
i verksamheten, säger 
förvaltningschef Mar-
gareta Wåhlin.

Kritiken som levereras i per-
sonalenkäten från Ale gym-
nasium är skarp och riktas 
främst åt ledningen som 
kallas både inkompetent och 
ansvarslös. Vidare påpekas att 
de ekonomiska resurserna är 

dåliga och att Ale gymnasium 
har körts i botten av politi-
ker och skolledare. Det talas 
också om brist på inflytande, 
sen information och beslut 
som tas med kort framför-
hållning.

Hur ser förvaltningen på 
kritiken?
– Ale gymnasium är den 
enhet som har haft störst 
problem med ledning, styr-
ning, information och delak-
tighet. Det gjordes en enkät 
tidigare, kallad Markör, och 
den gav samma signaler. Vi 
har därför vänt oss till perso-
nalenheten som har kopplat 
in Humanhälsan som nu har 
i uppgift att konkret ta reda 
på vilka bristerna är. Varför 
är inte ens hälften av perso-
nalen inom utbildning och 
kultur stolt över att jobba i 
Ale? Dessa frågor måste vi 
nu får svar på, svarar Marga-

reta Wåhlin uppriktigt.
Hur hanterar du själv 

den del av kritiken som 
pekar på förvaltningsche-
fen?
– Efter så tuffa anpassning-
ar måste någon bli synda-
bock, men jag tar ändå väl-
digt illa vid mig. Det är inga 
snälla ord.

Elevdemokratin har varit 
en paradgren för Ale gymna-
sium allt sedan starten. Enligt 
enkäten verkar den nu ha 
somnat in.

– Jag tror att det stäm-
mer. Den lokala styrelsen 
har tyvärr inte fungerat under 
året som har gått. De vuxna 
i styrelsen har enligt elever-
na varken lyssnat eller följt 
de beslut som har tagits. Vi 
måste hitta formerna igen 
och återvinna förtroendet, 
menar Margareta Wåhlin.

Skolledningen består av 
rektorerna Gerd Pålsson-
Berg och Fredrik Ericsson. 
Enkäten gör dem naturligtvis 
djupt bekymrade.

– Det var ingen rolig läs-
ning, men vi hanterar den 
professionellt. Vi har träffat 
de fackliga representanter-
na och är nu ute och diskute-
rar enkäten med arbetslagen. 
Kritiken är inte bara riktad 
mot oss, så vi har valt att be-
handla de frågor som rör vår 
verksamhet. Där handlar 
kritiken främst om delaktig-
het och hur besluten fattas i 
skolan, säger Fredrik Erics-
son.

Elevdemokratin?
– Enligt mitt sätt att se den 

har den inte somnat in, men 
den har tagit stryk på samma 
sätt som mycket annat i en 
skola som drabbas av tuffa an-
passningar. Vår inställning är 
att fortsätta utveckla elevin-
flytandet, menar Fredrik Er-
icsson.

Den politiska ledningen 
går inte fri den heller. Det är 
nämnden som har givit för-
valtningen det otacksam-
ma uppdraget att på kort tid 
anpassa verksamheten efter 
givna ekonomiska ramar. Nu 
kommer konsekvenserna.

Vilket ansvar har ni för 

resultatet i personalenkä-
ten?

–  Jag har bara fått enkä-
ten återgiven. Vi vet att per-
sonalen har haft det jobbigt 
och resultatet återspeglar vad 
de har gått igenom. Det har 
funnits brister när det gäller 
information till personalen. 
Det jobbar vi på att utveck-
la, säger Monica Samuels-
son (S), ordförande i Ut-
bildnings- och kulturnämn-
den och tillägger: 

– Det har varit tufft men 
nu har vi en verksamhet i eko-
nomisk balans. Det betyder 
mycket för framtiden.
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Svidande personalenkät i Ale gymnasium

Lärarpersonalen ger i en ny personalenkät ledningen svidan-
de kritik.

Margareta Wåhlin, chef för 
hårt kritiserade utbildnings- 
och kulturförvaltningen, där 
en personalenkät från Ale 
gymnasium är tung läsning.
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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling från 690:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Soda Stream

Stekpanna

My Favorite Cola Machine
• 2 st specialdesignade petflaskor ingår

• Kolsyrepatron som ger 
 ca 60 liter kolsyrad dryck

• Limited Edition

Tefal
• Ungssäker upp till 175 grader
• Tål maskindisk
• Lättrengjord beläggning
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