
NÖDINGE. Några veckor 
har gått sedan chock-
beskedet om det 
rekordlåga söktalet till 
Ale gymnasium.

I tisdags utsåg Kom-
munstyrelsen en poli-
tisk grupp i syfte att 
hantera gymnasiesko-
lans framtid.

Här råder politisk 
jämställdhet.

Mikael Berglund (M), 
Peter Kornesjö (M), Paula 
Örn (S) och Dennis Ljng-
gren (S) utgör nu en kris-
grupp för Ale gymnasium.

– Vi har i uppdrag att tänka 
strategiskt för gymnasiet, 
både långsiktigt och kortsik-
tigt. Här gäller det att vi är 
konstruktiva och kreativa, att 
hitta lösningar och resone-
ra hur vi ska vända trenden, 
säger kommunalråd Mikael 
Berglund.

Oppositionsråd Paula Örn 
bekräftar.

– Det här är en oerhört 
viktig fråga och det gäller fak-
tiskt att hitta en opolitisk stra-
tegi för Ale gymnasium. Det 
finns det också goda förutsätt-
ningar att göra eftersom alla 
inser allvaret i det här. Vi har 
haft en mycket bra samtalston 
i det här ärendet, säger hon.

Det första samtalet beskrev 
Berglund som en ren "brain-
storming" och resultatet blev 
ett antal frågor till förvalt-
ningen.

– Vi ska snart träffas igen 
för att gå vidare. Då har vi 
förhoppningsvis fått svar på 
några frågor och kan börja bli 
lite mer konkreta. Det känns 
skönt att tala helt fritt och 
kasta upp alla idéer på bordet. 
Någonstans har vi en lösning, 
det är jag helt övertygad om 
och jag bryr mig inte om vem 
som kommer med förslaget. 
Nu gäller det bara att hitta 
rätt, menar Berglund.

Han gör ingen hemlighet 
av att det kan bli tal om att 

inte starta vissa program.
–Finns det inga sökande 

så... Vi måste självklart dis-
kutera alla scenarion. Nå-
gonstans finns det ju en kost-
nadsbild också som vi måste 
ta ansvar för.

Det är knappt om tid. Den 
1 april ska Ale gymnasium 
meddela regionen sitt plane-
rade programutbud för 2012.

Till Ale gymnasiums 264 
platser i höst fanns vid första 
intagningsprognosen bara 83 
sökande.
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JIM ALEBERG (S)
– din röst i regionen
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Positiva samtal 
om Ale gymnasium

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

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

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-

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

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

Ale gymnasium har inte lyckats övertyga elever i årskurs nio om sin förträfflighet.

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 

Chockbesked för Ale gymnasiumgymnasium
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RABATT!

– Din skobutik för hela familjen
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