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Veckans samtalsäm-
ne har varit skolan. 
Förslaget och senare 

beslutet om att begrän-
sa fritidsledarnas tjänstgö-
ring dagtid i den kommuna-
la skolan väckte känslor och 
åsikter. En med ale-ögon 
sett mycket omfattande de-
monstration ägde rum i ons-
dags. Cirka 350 ungdo-
mar deltog och uttryckte sin 
mening utanför kommun-
huset i Alafors. Ungdomar-
na tog inte bara ställning för 
sina fritidsledare, utan mar-
kerade framför allt sin frus-
tration över att inte ha fått 
vara med i processen och att 
informationen inte delgivits 
dem i exempelvis det nybil-
dade ungdomsrådet. En ut-
bredd demokrati och större 
delaktighet även från ung-
domar ställer nu krav som 
det politiska systemet kanske 
inte riktigt har förutspått. 
Hanteringen av ärendet med 
fritidsledarna blir en nyttig 
läxa, det har nog alla insett. 

Beslutet är också ett 
första bevis på att den 
nya organisationen i Ale 
kommun har sina brister. 
Tidigare låg Ale Fritid under 
samma nämnd som skolan, 
men är sedan årsskiftet pla-
cerat i den nya Kultur- och 
fritidsnämnden. Dennes 
ordförande, Jan Skog (M), 
som hamnade i blåsväder när 
han desperat försökte föra 
fram bakgrunden till beslu-
tet, har egentligen bara sagt 
att hans budget inte har plats 
för fler fritidsledare. Om 
Utbildningsnämnden och 
skolan anser att det Ale Fri-
tids insatser på högstadiet är 
nödvändiga får de ta ansvar 
för det beslutet och därmed 
stå för finansieringen.

Demonstrationen mobili-
serades genom Facebook, en 
social sajt på nätet, som ung-
domar effektivt använder för 
att sprida budskap. Dialogen 
där är öppen för vem som 
helst att följa, men det hade 
nog varit mer klädsamt om 
det bara varit ungdomar som 
deltagit där. Det var deras 
demonstration och något 
mer bränsle än det som 
redan förelåg behövdes inte. 
När politiker gick in och 

yttrade sig fick demonstra-
tionen plötsligt politiska för-
tecken, vilket var olyckligt – 
inte minst för de ungdomar 
som bara tog ställning för 
sina fritidsledare. Nu ansåg 
bland andra Jan Skog att 
demonstrationen var ”påhe-
jad” av oppositionen och det 
blev därmed lite fel fokus. 
Att den debatten flammade 
upp berodde på att demon-
strationens initiativtagare var 
Kristina Raad, ordförande 
för SSU i Ale. Plötsligt 
hamnade 350 ungdomar i ett 
politiskt stormöga och det 
tror jag aldrig var avsikten.

Beskedet om det låga 
söktrycket till Ale gymna-
sium diskuterades också 
flitigt den gångna veckan, 
inte minst i kommunled-
ningen. Vad detta mynnar 
ut i får vi nog snart svar på. 
Det jag själv har kunnat 
lyssna mig till är att det 
finns en fast beslutsamhet 
över att försöka få skeppet 
Ale gymnasium på rätt köl 
igen och att sätta kurs mot 
en helt ny identitet. En del 
beslut som är positiva för Ale 
gymnasium togs redan innan 
chockbeskedet om att bara 
83 elever sökt till skolan. 
Det var att låta grundskola 
och gymnasium ligga under 
en och samma förvaltning. 
Ska Ales ungdomar i större 
utsträckning än tidigare välja 
vårt gymnasium krävs att det 
finns en tät dialog och en bra 
samverkan med kommunens 
samtliga högstadieskolor. 
Vidare måste innehållet i 
skolan vara minst lika att-
raktivt som det Göteborg 
erbjuder. Att erbjuda vissa 
utbildningar på engelska tror 
jag skulle vara en bra ambi-
tion och något som höjer 
statusen på skolan. Språk-
kunskaper är en av nyck-
larna för att komma in på 
en arbetsmarknad som 
blir allt mer global i 
framtiden. Vidare 
har Ale kommun 
redan goda 
kontakter med 
framstående 
engelska uni-
versitet och 
professorer 
inom entre-

prenörskap och kreativt tän-
kande. Utnyttja dessa. Gör 
en omstart, acceptera en 
inledningsvis mindre elev-
grupp men se till att de som 
väljer Ale bär fanan högt. 
Det vet jag att många redan 
gör, men vi kan inte blunda 
för antagningsnämndens 
resultat att allt färre väljer 
Ale gymnasium. Därför 
måste något göras. Ale 
gymnasium var unik när den 
öppnade och Sverigeledande 
inom elevdemokrati och 
elevinflytande. Nu måste 
vi hitta en ny image. Vad 
programutbudet ska bestå 
av tror jag eleverna i större 
utsträckning kan bidra med. 
Gör en enkät, analysera och 
utvärdera.

Att försöka skapa ett par 
praktiska inriktningar med 
kopplingar till vårt lokala 
näringsliv är en annan god 
idé. Bara för att du inte är 
lämpad att gå ett nationellt 
teoretiskt program ska 
du inte utvisas från kom-
munen. Vi måste självklart 
kunna erbjuda bra praktiska 
program tillsammans med 
exempelvis ett antal meka-
niska verkstäder och bilverk-
städer.

Nu gäller det att inte bara 
måla mörka moln, tala hellre 
om framtiden för nya ”Ale 
kreativa gymnasium”.

Ale kreativa gymnasium

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Michel Berndtsson
Marknad
0700-92 20 31
michel@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Frilans
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Nol företagscenter
Industrivägen 4
449 44 Nol
0303-74 11 40
www.nolforetagscenter.se

Ändamålsenliga lokaler
Kontor  •  Lager  •  Industri

SKEPPLANDA - Välskött villa!

Med ett härligt och lugnt läge på återvändsgata 
med naturen i bakgrunden, finner vi denna 
mycket tilltalande enplansvilla med källare, tot.yta 
om 200 kvm. Luftigt och stilrent kök från -09 
med öppning till det fina vardagsrummet där 
ni kan njuta av värmen från kaminen. Garage 
med förrådsdel. Altan i solläge. Gångavstånd 
till dagis och skolor.

Pris: 1 .750.000 kr som utgångpris
Visas: onsdag 16/3 & söndag 20/3

Ring: Tina Sandström 031-712 80 92

maklargruppen.com  031-712 80 90

NÖDINGE NORRA VÄGFÖRENING

NÖDINGE NORRA VÄGFÖRENING

Torsdag 17 mars 
kl. 18.00

Nödinge Församlingshem
Gamla Kilandavägen 17

Möteshandlingar: se vår nya 
hemsida under fliken ”Aktuellt” 

www.nodingevagforening.se

Välkommen!

ÅRSMÖTE

Årsmöte
Ale Folkets Husförening
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Starrkärrs 
Centerkvinnor

har

VÅRMÖTE 
MED BASAR

Måndag 28 mars kl18.00
i Starrkärrs Bygdegård

Varmt Välkomna

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

– Nu diskuteras skolans framtid


