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Västangård arrangerade en mycket lyckad Påskbasar. Tack vare stöttning från lokala fö-
retagare ordnades ett lotteri med mycket fina priser. Loppis och café var andra inkomst-
bringande aktiviteter. Totalt lyckades eleverna få ihop 6 384 kronor, pengar som ska an-
vändas till en klassresa till Helsingborg.   Text: Jonas Andersson
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NÖDINGE. Tre program 
kommer inte att starta 
till hösten i Ale gymna-
sium.

Utbildningsnämndens 
ordförande, Peter Kor-
nesjö (M), medger att 
det kan drabba flera 
utbildningar.

– Vi måste börja 
agera och ge eleverna 
besked, söktrycket 
till Ale gymnasium är 
så svagt att samtliga 
utbildningar är hotade, 
säger han.

Ekonomiprogrammet, Es-
tetiska programmet samt 
Handel- och administra-
tion kommer definitivt inte 
att starta till hösten. Totalt 
fanns sex behöriga sökande 
till dessa tre program.

– Det är av hänsyn till dem 
som vi ville ta ett beslut redan 
nu. De måste få en ärlig chans 
att välja en alternativ utbild-
ning, säger Peter Kornesjö.

Ale gymnasiums fram-
tid är värre än så. Till övriga 
åtta program är intresset 
också tämligen begränsat. 60 
behöriga elever väntar nu på 
svar om deras utbildningar 
kommer att starta i höst.

– Vi tittar på olika alterna-
tiv, helst av allt vill vi själv-

klart köra, men underla-
get är egentligen för dåligt. 
Klasserna blir väldigt små – 
och dyra. Förvaltningen ut-
reder om det går att samkö-
ra vissa program och i så fall 
hur.  Samtidigt jobbar per-
sonalen och även en hel del 
elever med att marknadsföra 
Ale gymnasium. Vi gör vad 
vi kan för att öka antalet sö-
kande, säger en pressad Peter 
Kornesjö.

Oppositionen har inte del-
tagit i några beslut om gym-
nasieskolans framtid – ännu.

– När det gäller de program 
som nästan saknade sökan-
de har vi säkert samma åsikt, 
men vi ville inte ta ställning 
förrän vi diskuterat frågan i 
partiet. Det är ett stort ärende 
och en viktig fråga vars beslut 
kan få konsekvenser. Det vi 
oroar oss mest för är käns-
lan av att majoritetspartierna 
kanske inte vill starta något 
program till hösten. Det 
leder på sikt till en nedlägg-
ning av Ale gymnasium och 
det vill vi inte medverka till. 
Först vill vi känna att vi har 
vänt på varje sten och under-
sökt alla möjligheter till att 
få gymnasieskolan att funge-
ra, säger Dennis Ljunggren 
(S), vice ordförande i Utbild-
ningsnämnden.

Utmaningen för Ale gym-
nasium blir inte mindre av att 
de kommande åren består av 
mindre årskullar. Samtidigt 
lämnar en rekordstor barn-
kull Ale gymnasium nästa år.

– 192 elever tar studenten 
2012 och de som ska ta vid 
är en av våra minsta kullar. 
Med ett sådant underlag är 
det ännu svårare att beräkna 
vad konsekvensen blir för Ale 
gymnasium, säger Mikael 
Berglund (M), Kommun-

styrelsens ordförande, som 
också har engagerat sig hårt 
i frågan.

Det har även oppositions-
råd Paula Örn (S) gjort.

– Vi är naturligtvis rädda 
för att intagningen till Ale 
gymnasium stoppas helt och 
inte bara till de tre program 
som de har beslutat om i 
veckan. Det vore i så fall för-
ödande och vid en eventuell 
omstart blir uppförsbacken 
kraftig, då vi lärt våra ungdo-
mar att gymnasieutbildning-
en får de utanför kommunen. 
Överetableringen av gymna-
sieskolor är en fråga som Gö-
teborgsregionen tittar på nu, 
så därför tror vi att det gäller 
att överleva de närmaste åren. 
Förutsättningarna kanske 
ändras på sikt. Att inte kunna 
erbjuda någon form av gym-
nasieutbildning lokalt visar 
att Ale inte är komplett som 
kommun. Beslutet för nya 
potentiella alebor kan påver-
kas av det här. Det är med 
andra ord en mycket komplex 

fråga och jag vill att vi först 
utreder alla möjligheter till 
att samköra kurser över pro-
grammen, säger Paula Örn.

Det är dessa alternativa 
lösningar som nämnden har 
givit förvaltningen i uppgift 
att utreda, dels kostnaden 
dels vad som är möjligt med 
tanke på kursplanerna.

– Det går att hitta vissa ge-
mensamma kurser för Barn- 
och fritidsprogrammet och 
Omsorgsprogrammet, likaså 
för Natur- och teknikpro-
grammen. Det är främst år 
ett. De stora problemen upp-
står år två när elever till exem-
pel på Samhällsprogrammet 
ska välja inriktning. Då riske-
rar vi att få fyra klasser med 
fyra elever i varje och det är 
inte realistiskt varken ur ut-
bildningssynpunkt eller sett 
till kostnaden, säger Peter 
Kornesjö.

Höstterminen 2011 är 
med anledning av det svaga 
intresset för Ale gymnasium 
ett akut bekymmer. Paula 

Örn och Dennis Ljunggren 
vill omgående starta ett om-
startsarbete.

– Det finns ingen tid att 
vila eller avvakta. Vi före-
slår att lärare, skolledning 
och politiker från Utbild-
ningsnämnden och Kom-
munstyrelsen träffas en helg 
för att ”brainstorma” kring 
Ale gymnasiums framtid. Vi 
måste staka ut en ny kurs och 
visa att skolan är prioriterad 
för oss politiker. Idag finns en 
prognos som pekar på ett un-
derskott för gymnasiets nuva-
rande organisation. Det krävs 
en satsning på minst fem mil-
joner kronor om året under 
tre år för att vända utveck-
lingen. Det är vi beredda att 
ställa oss bakom, avslutar de.

I nästa vecka väntas nya 
beslut angående vilka pro-
gram som ska starta i Ale 
gymnasium till hösten att tas.

Alla program hotade till hösten

TEXT
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Ale gymnasiums framtid är hotad. Det svaga söktrycket till höstens utbildningsprogram kan medföra att Utbildningsnämn-
den tar beslut om att inte starta några linjer till hösten.
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