
ALE. Utbildnings-
nämnden i Ale fick ett 
chockbesked i förra 
veckan.

Av 6866 elever i års-
kurs nio i Göteborgsre-
gionen har bara 83 valt 
Ale gymnasium som 
första val.

– Det kan få kata-
strofala följder, men 
vi måste försöka se 
möjligheterna, säger 
Utbildningsnämndens 
ordförande, Peter Kor-
nesjö (M).

Antalet elever i Ale gymna-
sium har haft en negativ ut-
veckling en länge tid. Det fria 
gymnasievalet, det vill säga 
att fritt få välja skola i regi-
onen, ett allt större utbud av 
friskolor med specialprogram 
samt en förbättrad infrastruk-
tur med snabbare kommuni-
kationer till Göteborg ger 

dagens och framtidens gym-
nasieelever helt nya möjlig-
heter. Utvecklingen slår hårt 
mot de kommunala gymna-
sieskolorna. En av de som 
har fått ta mycket stryk är Ale 
gymnasium. Det första pre-
liminära intagningsbeske-
det visar till exempel att bara 
53 elever av 264 i årskurs nio 
i Ale kommun har valt Ale 
gymnasium.

– Det är oerhört frustre-
rande, eftersom vi som är i 
huset vet att utbildningarna 
som erbjuds här är fantastiska 
och att eleverna som går här 
stortrivs. Tyvärr har vi inte 
lyckats förmedla det än, men 
det finns fortfarande tid kvar, 
säger tillförordnad verksam-
hetschef, Sven-Olof Frisk.

Beskedet från gymnasiein-
tagningen damp ner som en 
bomb i slutet av förra veckan. 
Förhoppningen var att nå ett 
liknande resultat som i fjol 

då 170 nya 
elever börja-
de i Ale gym-
nasium. Nu 
har 83 elever 
sökt, men 
bara 58 är be-
höriga.

Allvarligt
– Det är all-
varligt. Aldrig 
tidigare har 
så få valt Ale 
gymnasium. 
Det är helt 
klart att vi 
står inför en 
helt ny verk-
lighet och att 
vi måste för-
bereda oss 
på att angri-
pa den. Hur 
kan jag inte 
svara på idag. 
Jag är lika 

chockad som alla andra, säger 
Peter Kornesjö och fortsätter:

– Vi har inte en full klass på 
något av våra program. Det 
största är samhällsprogram-
met där vi har 17 sökande som 
är behöriga.

Vad händer nu?
– Vi startar omgående en 

utredning som får visa vilka 
ekonomiska konsekvenser det 
här scenariot kan få. Sedan 
kommer vi att ha ett  block-
överskridande möte redan på 
onsdag. Det här är en fråga 
som vi måste komma över-
ens om och här krävs många 
kreativa hjärnor. Det är en 
mycket allvarlig situation och 
nu gäller det att ta ansvar. Vi 
måste vara strategiska, lång-
siktiga, men ändå agera 
skyndsamt. Det är många som 
berörs och inte minst elever-
na måste få veta hur vi tänker, 
svarar Kornesjö.

Antalet friskolor fortsät-

ter att öka och konkurrensen 
om blivande gymnasieelever 
är stenhård. I dagsläget råder 
en överetablering med be-
tydligt fler gymnasieplatser 
än elever.

Överetablering
– Inför läsåret 2012-2013 har 
flera nya friskolor ansökt om 
lov att få starta. Det betyder 
av 5000 nya gymnasieplatser 
tillkommer. Med andra ord 
blir det inte lättare i framti-
den och man kan verkligen 
fråga sig hur de tänker som 
vill nyetablera på en övereta-
blerad mark-
nad, säger 
Sven-Olof 
Frisk.

För-
valtningen 
kommer att 
informera 
personalen 
och disku-

tera vilka åtgärder som kan 
vidtas.

– Vi har redan en strategi 
som vi har planerat genomfö-
ra. Det handlar om att kon-
takta både de som har sökt 
Ale gymnasium i första hand 
och de som har valt oss i andra 
hand. Återstår att se om vi kan 
göra något mer, säger Frisk.

alekuriren  |   nummer 9  |   vecka 10  |   20114

KURSER & UTBILDNINGAR

I samarbete med 
Vuxenskolan

Start vecka 13

Matlagningskurs för LCHF kost
Vill du lära dig mer om nyttig mat utan socker, raffinerade 
produkter och tillsatser? Vi lagar olika alternativa 
frukostar, middagar samt delikatesser.
Start 29 mars 18-21 på Aroseniusskolan.
Pris: 750:- för 3 tillfällen

Funktionell utomhusträning
Träna styrka, kondition, balans och smidighet med hjälp 
av det som finns i naturen.
Måndagar kl.18.30 elljusspåret i Skepplanda för dig 
som är nybörjare och/eller vill mjukstarta.
Onsdagar kl.19.30 Rapenskår, Hålanda för dig som vill 
ha det tuffare och lite större utmaning.
Fredagar kl.17.30 elljusspåret i Skepplanda, medelpass.
Pris: 400:-
1ggr/vecka (10 veckor) 600:- 2 ggr/vecka (10 veckor)

1-årig Phytoterapiutbildning
Start april 2011 och avslut i maj 2012.
Distansutbildning i fytoterapi/örtmedicin med en 
föreläsningshelg per månad på GGI, Kungälv.

För mer information eller anmälan ring Ewa Marie Eliasson 
0739 301 756 eller maila info@alternativmedicin.eu. 
Mer info hittar du på  www.alternativmedicin.eu

– Bara 83 sökande varav 58 är behöriga till nästa år58 är behöriga till nästa år

1) Vilken linje valde du och varför?
2) Vad hade krävts för att du skulle välja Ale gymnasium?
3) Vad avgjorde ditt val?

Emma Qvarford, 15 år, Älvängen
1) Jag valde Samhällsvetenskapliga på LM 
Engströms i Göteborg. Jag gjorde det eftersom 
jag vill jobba med människor 
och att samhäll är en öppen 
inriktning.
2) Jag hade kunnat tänka mig 
att gå i Ale Gymnasium om det 
inte låg i just Ale kommun. Jag 
tror att det är något typiskt 
tonårigt att inte vilja gå i 
samma skola med folk man redan känner, man 
vill ha en nystart.
3) Jag var på öppet hus och tyckte det var en 
varm stämning på skolan och att det låg i stan.

Eddie Berggren, 15 år, Kungälv
1) Jag valde Transport på 
Mimers Hus eftersom min 
pappa äger ett transportföre-
tag kändes det som ett bra val.
2) En annan inriktning.
3) Att jag vill jobba inom 
transport.

Amilla Häger, 15 år, Älvängen
1) Jag har valt Estetiskt program i Ale Gymna-
sium. Det ger mig behörighet 
till högskolan och dessutom får 
jag göra det som jag tycker är 
roligast.
2) Nu valde jag Ale gymnasium, 
men andra tror jag väljer bort 
det för att man vill härifrån.
3) Att det ger behörighet till högskolan och att 
man slipper pendla.

Emelie Larsson, 15 år, Surte
1) Jag har valt samhäll på 
IHGR i Göteborg, all undervis-
ning är på engelska där.
Den linjen har den bredaste 
utbildningen förutom natur-
vetenskap och jag ville läsa 
på engelska.
2) Att det fanns en utbildning 
på engelska.
3) Jag ville läsa på engelska och det var bästa 
alternativet.

Anton Lagerqvist, 15 år, Älvängen.
1) Jag har inte valt än, men jag är mest intresse-
rad av Naturvetenskap på LM 
Engström.
Det verkar vara en bra skola, 
bra lärare och det ligger 
centralt.
2) Eftersom det ligger i Ale är 
det många personer som man 
redan känner. Jag vill träffa 
nya kompisar.
3) Jag gick på öppet hus och tyckte det verkade 
bäst.

FAKTA

Elever i årskurs nio får fritt välja 
gymnasieutbildning i Göteborgs-
regionen. Totalt finns det 6866 
sökande. 83 av dessa har valt Ale 
gymnasium. Av dessa är 53 från 
Ale kommun, 20 från Lilla Edet och 
10 från Göteborg, men bara 58 är 
behöriga. Störst intresse har det 
varit för det Samhällsvetenskap-
liga programmet med 17 behöriga 
sökande liksom för det Naturveten-
skapliga med 9 sökande. En utred-
ning ska nu ge svar på hur många 
elever som krävs för att kunna 
starta ett program. Vid samma tid-
punkt förra året fanns 143 sökande 
till Ale gymnasium.

Ale gymnasium har inte lyckats övertyga elever i årskurs nio om sin förträfflighet.
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Måndag 14 mars kl 18.30 
i Nols Folkets Hus

Torsdag 10 mars kl 18-20 
i Nols Folkets hus

pratar vi samhällsbyggnadsfrågor över en 

tallrik soppa. Samhällsbyggnadsnämndens 

vice ordförande Tyrone Hansson leder 

diskussionerna.

S-GRUPP/
MEDLEMSMÖTE

SOPPA OCH POLITIK

VÄLKOMNA!
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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Så valde vi!

Musikinriktning i Ale gymnasium!
Sedan hösten 2004 har Ale gymnasium kunnat erbjuda 
den nationella musikinriktningen till våra elever på 
Estetiska programmet (ES). Eleverna på Samhälls- och det 
Naturvetenskapliga programmet har också kunnat läsa 
musik som lokal profil. Nu har Skolverket beslutat i GY2011 
(nya gymnasiereformen) att göra musikfördjupning möjlig 
för elever på Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) och 
Naturvetenskapsprogrammet (NA). Ale gymnasium har 
som en av tre gymnasieskolor i Göteborgsregionen fått 
det beviljat av Skolverket.

– Det är en fantastisk möjlighet för våra elever, säger 
tillförordnad rektor Patrick Phillips.

Chockbesked för Ale gymnasiumgymnasium


