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Isabel Andersson och Jenny Kivistö i NV1 i Ale gymnasium vittnar om stor trivsel, bra lärare 
och en fungerande skola.

Just nu kan du köpa 

2 par progressiva glasögon 
fr. 3.475:- och få det ena paret som solglasögon!
Vill du ha två par enkelslipade betalar du 1.575 kr. Även här kan du välja att utan extra kostnad 
få det ena paret som solglas. I priset ingår glas, båge och synundersökning.
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Välkommen till Ale Optik

- alltid bra priser

Ring och boka tid för GRATIS synundersökning på 

0303 - 22 90 33
- Vår butik är utrustad med 
toppmodern optisk utrustning

-Våra optiker är legitimerade av socialstyrelsen

- Vi har tillsammans med andra fristående 
butiker förhandlat fram bra priser hos några 
av Sveriges ledande leverantörer, vilket även 
innebär snabba leveranser

Vi fi nns på Ale Torg!
Öppettider: Mån - tors 09 - 18 • Fre 09 - 16 • Lör 10 - 14

Vardagar lunchstängt mellan 13.00 och 14.00

Har Ale kommuns ti-
digare så stolta 
Slagskepp Ale gym-

nasium fått slagsida eller 
gått på grund? Vad är det 
politikerna i Ale gör med 
detta unikum till skola?

För mig som betraktar 
detta utifrån minns jag att 
det inte är många år sedan 
som man ofta kunde läsa om 
det lämmeltåg av skolfolk 
och politiker som besökte 
skolan för att ta del av de 
pedagogiska idéer som sjö-
sattes där. Skoldemokratin 
var ryggraden i detta bygge 
där eleverna var de första 
i Sverige som deltog när 
personal skulle anställas. 
Flera skolor i Sverige har 
tagit efter denna modell. 
Ale gymnasium satte Ale 
kommun på Sverigekartan!

Nu kan man på hemsidan 
och i andra dokument läsa 
om den nedmontering som 
sker där. Antalet program 
minskas och kompetent 
personal måste sluta. Hur 
kan politikerna i Ale moti-
vera denna indragning av 
resurser? Svaret blir väl det 
vanliga. ”Vi måste anpassa 
budgeten till antalet sökande 
elever”.

När Ale gymnasium pla-
nerades behövdes c:a 66% av 
en årskull niondeklassare för 
att kommunen skulle tjäna 
på att bygga ett gymnasium. 
Man startade de vanligaste 
teoretiska programmen 
men man satsade dock på 

Mediaprogrammet som är 
ett mycket dyrt program 
men det fanns många andra 
fördelar med detta som hela 
huset skulle ha nytta av. Nu 
läggs detta ner!

Efterhand har ju många 
andra program kommit till 
med varierande framgång. 
Hur många procent av Ales 
niondeklassare söker idag till 
Ale gymnasium? Jag vet inte 
den exakta siffran men den 
oerhört låg. Varför? 

Ett politiskt beslut på 
nittiotalet slog undan förut-
sättningarna för att kunna 
ha en trygg bas av elever att 
utgå ifrån i Ale.

Göteborgs ”starke man” 
Göran Johansson fick veta 
att det fanns många tomma 
gymnasieplatser på de kom-
munala skolorna i Göteborg 
så han fick idén att föreslå 
att alla elever i kranskom-
munerna skulle få söka fritt; 
d.v.s. att även om program-
met fanns i hemkommunen 
skulle man kunna välja det 
i en annan. Politikerna gick 
med på detta häpnadsväck-
ande förslag. Det har blivit 
dyrt för Ale och nu ser vi 
konsekvenserna av detta i 
full skala med förtroendekris 
gentemot skolledning och 
förvaltningschef enligt Ale-
kuriren. Frågan jag ställer 
mig är om det är de som ska 
stå till svars? Tar politikerna 
på sig sin del av ansvaret?

Kommunen har ju fått 
betala för de elever som 

under alla dessa år helt 
i onödan sökt till andra 
kommuner; s.k. interkom-
munala avgifter. Det skulle 
vara intressant att få veta 
hur många miljoner det är 
som betalts ut sedan detta 
beslut togs, i mitt tycke, helt 
i onödan?

Tänk om de pengarna 
hade satsats på grundskolan! 
Kanske vi då inte behövt 
vidkännas den nesliga 
280-placeringen som grund-
skolan i Ale hamnade på då 
man jämförde alla kommu-
ner i Sverige!

En annan fråga jag ställer 
mig: ”Är politikerna i Ale 
stolta över Ale gymnasium”?

Vad bör göras?
Steg 1: Tillsätt en ana-

lysgrupp som går igenom 
vilka beslut som gjort att 
sökandefrekvensen av elever 
har minskat. Finns det andra 
skäl till att Ales elever inte 
söker sitt eget gymnasium? 
Vänd på alla stenar!

Steg 2: En hearing med 
Ales politiker där frågan 
skulle vara: Vad vill ni med 
Ale gymnasium? Hur ser 
framtiden ut?

Om det blir ett positivt 
besked och man är beredd 
att satsa nya resurser tillsätts 
en kreativ grupp, där fram-
för allt elever ingår, som får 
i uppdrag att ta fram förslag 
som vänder skutan åt rätt 
håll.

Förundrad Alebo

NÖDINGE. Eleverna 
stortrivs i Ale gymnai-
sum.

Det visar en färsk 
elevenkät bland ettorna 
i skolan.

– Med tanke på 
senaste tidens skri-
verier var det en skön 
rapport för oss och 
jag tror den är väldigt 
sann, säger rektor 
Fredrik Ericsson.

Som ett brev på posten efter 
den svidande personalen-
käten kunde skolledningen 
presentera en elevenkät som 
visade på stor trivsel i Ale 
gymnasium.

– Det är för eleverna 
skolan finns till, därför var 
det här resultatet väldigt 
värdefullt för oss. Det bevi-
sar trots allt att effekterna av 
våra beslut inte har drabbat 
eleverna negativt, utan istäl-
let gagnat dem, säger Fredrik 
Ericsson.

Enkäten visar att trivseln 
har ökat de senaste åren. 
95% uppger att de trivs bra i 
Ale gymnasium och att 93% 
är nöjda med sin utbildning. 
96% är nöjda med de läro-
medel skolan erbjuder och 
hur lokalerna är utformade.

– Det är en bra stämning 
i huset och en härligt luftig 
miljö att vistas i, säger Jenny 
Kivistö i naturettan.

De omdiskuterade stu-

diepassen ersattes för ett par 
år sedan med obligatorisk 
studietid 2 x 80 minuter i 
veckan. Ett upplägg som 
eleverna är nöjda med.

– Det enda negativa är att 
det ibland kan vara svårt att 
få tag på lärare om man nu 
skulle behöva hjälp, säger de.

Överlag finns det väldigt 
lite som eleverna inte är till 
freds med.

– Det skulle väl vara fisken 
i bamba och att sofforna är 
borta från cafeterian, säger 
Ali Baiat.

Svidande kritik
I jämförelse med personalen-
käten som ger skolledningen 
svidande kritik i information, 
delaktighet och inflytande 
är eleverna positiva till hur 
de får reda på vad som är på 
gång.

– Via hemsidan och sko-
lans IT-plattform har alla 
tillgång till informationen. 
Enda gången det inte fung-
erar är när lärare glömt lägga 
ut faktan, men de som använ-
der tekniken rätt gör det lätt 
för oss, säger Jonatan Cor-
neliusson.

Möjligheten att påverka 
besluten i skolan har eleverna 
i ettan svårt att uttala sig om.

– Vi har inte hunnit för-
söka än, men det finns en bra 
struktur med klassråd, elev-
råd, programråd och en lokal 
styrelsen. Vi får väl se hur 
det fungerar när vi kommer 

Elevenkät hyllar Ale gymnaisumElevenkät hyllar Ale gymnaisum

på något vi vill ändra, säger 
Isabel Andersson.

Den enda riktigt skarpa 
kritiken riktar eleverna mot 
det faktum att alla kurser 
slutar samtidigt, vilket gör att 
alla prov och examinationer 
sker under samma period.

– Vi har sju prov kvar på 
14 skoldagar. Det är lite 
tungt, suckar Jenny Kivistö.

Skolledningen är medve-
ten om problemet med att 

proven klumpar ihop sig.
– Det är en fråga vi stän-

digt diskuterar, men det är 
svårt eftersom alla kurser har 
en start och ett slut. Börjar 
de samtidigt slutar de i regel 
också vid samma tidpunkt, 
säger Fredrik Ericsson som 
sedan med all rätt suger i sig 
berömmet om satsningen på 
IT-plattformen.

– Det har varit en med-
veten satsning. Vi är över-

tygade om att de som inte 
behärskar IT i framtiden är 
förlorare. Ale gymnasium 
ligger längst fram av alla 
kommunala gymnasieskolor 
i Göteborgsregionen. Kul att 
eleverna känner att det fung-
erar bra.

Inom kort kommer skol-
ledningen att kunna presen-
tera en ny avsiktsförklaring 
för Ale gymnasium.

– Det blir spännande och 

jag vet i de diskussioner som 
vi har haft med personalen 
att vi är rätt ute. Det handlar 
om ett skarpt verklighets-
baserat lärande med entre-
prenöriellt tänkande i fokus, 
avslutar Fredrik Ericsson.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Vad händer med Ale gymnasium?

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.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Dödsolycka på E45 i ÄlvängenDödsolycka på E45 i Älvängen

En trafikolycka med dödlig utgång inträffade på E45 strax före klockan tolv på tisdags-En trafikolycka med dödlig utgång inträffade på E45 strax före klockan tolv på tisdags-
förmiddagen. En personbil och en lastbil frontalkrockade i höjd med Kattleberg. Rädd-förmiddagen. En personbil och en lastbil frontalkrockade i höjd med Kattleberg. Rädd-
ningstjänst, polis och ambulans var snabbt framme på olycksplatsen. Båda förarna av-ningstjänst, polis och ambulans var snabbt framme på olycksplatsen. Båda förarna av-
fördes till sjukhus. Personbilsförarens liv gick emellertid inte att rädda. Vad som orsa-fördes till sjukhus. Personbilsförarens liv gick emellertid inte att rädda. Vad som orsa-
kade olyckan är ännu inte fastställt, men polisen har tagit båda fordonen i beslag för kade olyckan är ännu inte fastställt, men polisen har tagit båda fordonen i beslag för 
vidare utredning.                                            Text: Jonas Andersson Foto: Allan Karlssonvidare utredning.                                            Text: Jonas Andersson Foto: Allan Karlsson

Svidande personalenkät i Ale gymnasium

Lärare säger i den egna personalenkäten att de inte ens 
själva skulle rekommendera Ale gymnasium.

Margareta Wåhlin, chef för 
hårt kritiserade utbildnings- 
och kulturförvaltningen, där 
en personalenkät från Ale 
gymnasium är tung läsning.

Faksimil Alekuriren vecka 20.


