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NÖDINGE. Intagningen 
till Ale gymnasium 
stoppas inte.

Istället inleds en 
satsning framåt.

– Det har varit ett 
svårt beslut i en kom-
plex fråga, men jag är 
glad att vi i alla fall 
får chansen att göra 
något bra av gymna-
siet, säger Utbildnings-
nämndens ordförande 
Peter Kornesjö (M).

Efter det svaga söktryck-
et till Ale gymnasium fanns 
det krafter som ville stoppa 
intagningen helt till hösten, 
men skolan får en chans till. 
Utbildningsnämndens ord-
förande var minst sagt nöjd 
efter onsdagens nämndsam-
manträde.

– Det är en stor dag för 
mig. Jag vet vilken oro som 
har funnits, särskilt bland 
personalen i Ale gymnasi-
um. Nu hittade vi en utväg 
som innebär full fart framåt. 
Jag är oerhört förväntansfull 
inför arbetet med att leda in 
gymnasiet på rätt väg. Med 
en ny verksamhetschef och 
rektor ska vi rikta all kraft i 
positiv riktning. Det är en 
utmaning som heter duga ef-
tersom gymnasiet går med 
underskott och att antalet 
elever nästa år med stor san-
nolikhet blir rekordlågt. Vi 
ska tänka till och inte ge oss 
förrän vi har försökt allt. Min 

personliga uppfattning är att 
en kommun av Ales stor-
lek måste kunna erbjuda ett 
gymnasium, i vilken omfatt-
ning och med vilket innehåll 
får vi däremot titta närmare 
på, säger Peter Kornesjö.

Ale gymnasium får 1,2 
Mkr i en extra peng för att 
kunna genomföra en sats-
ning på att lyfta skolans att-
raktionsvärde. Förvaltning-

en hade begärt 2,8 Mkr, där 
bland annat 1,1 Mkr skulle 
satsas i marknadsföring. Op-
positionen såg inget skäl att 
inte lita på förvaltningens be-
dömning.

– Jag är positiv till att be-
slutet ändå medger en fort-
satt satsning på gymnasiet, 
men vi hade gärna sett att 
förvaltningen fått de pengar 
de önskat sig. Vi gjorde därför 

ett tilläggsyrkande på 1,6 
Mkr i nämnden som tyvärr 
röstades ner, säger Dennis 
Ljunggren (S).

– Det är lätt att betala med 
andras plånbok, kommente-
rar Peter Kornesjö oppositio-
nens utspel.

Beslutet om att stoppa in-
tagningen till Ekonomipro-
grammet, Handel och admi-
nistration och det Estetiska 
programmet inriktning bild 
ligger fast. Övriga program är 
fortsatt  tillgängliga att söka. 
Med hänsyn till det svaga in-
tresset för en del program är 
det fortsatt osäkert om alla 
kommer att starta till hösten.

– Hur vi ska organisera oss 

framöver och hur program-
utbudet ska kunna genom-
föras är frågor för rektor och 
verksamhetschef att fundera 
kring. Ale gymnasium visar 
dessutom på ett prognosti-
serat underskott om 7 Mkr, 
vilket också kräver anpass-
ningar och förändringar. Vi 
kommer att äska mer pengar 
av Kommunfullmäktige för 
att klara nämndens totala 
underskott, säger Peter Kor-

nesjö.
Vad som redan är klart är 

att Ale gymnasium renoverar 
och investerar i skolan. 1 050 
KKr har Kommunstyrelsen 
givit Utbildningsnämnden 
rätt att spendera i huset.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Personalen i Ale gymnaisum kan pusta ut, åtminstone tillfälligt. Utbildningsnämnden har be-
slutat fortsätta satsa på skolan, men antalet sökande elever avgör självfallet i vilken om-
fattning det blir möjligt.

Utbildningsnämndens vice 
ordförande, Dennis Ljung-
gren (S).

Utbildningsnämndens ordfö-
rande, Peter Kornesjö (M).
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Säkra siff ror 
till fast pris!
Behöver Ert företag hjälp

med löpande bokföring och

ekonomiska rutiner?

Svart på Vitt är ekonomibyrån

som älskar siff ror och att ha

kontroll på dem.
Säkra siff ror med andra ord.

Det erbjuder vi dessutom till

ett fast pris.
Självklart har vi andra lösningar

också, skräddarsydda för dig

och ditt företag.
Kontakta någon av oss för att

ta reda på vad det kostar dig

och ditt företag.

Christina Otter
0303-24 33 44

UTBILDNINGSPROGRAM 
ALE GYMNASIUM

• Naturvetenskapsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Introduktionsprogrammet - 5 
inriktningar
• Estetiska programmet (musikin-
riktningen)
• Vård- och omsorgsprogrammet
• Barn- och fritidsprogrammet
• Teknikprogrammet
(Unikt för Ale gymnasium är att 
eleverna har möjlighet att läsa 
musikfördjupning på både Natur- 
och Samhällsprogrammet)

INVESTERINGAR I ALE GYMNASIUM

Anpassning av lärosalar (ommålning, armaturer, möbler) 250 000 kr
Komvux; komplettering/utbyte inventarier  100 000 kr
Gymnasiets publika delar (teknik, skyltning)  300 000 kr
Energibesparande åtgärder   100 000 kr
Översyn av teatern (akustik, konstruktion, teknik)  100 000 kr
Utrustning elevrestaurang   200 000 kr
Totalt:     1 050 000 kr

Fortsatt satsning på Ale gymnasiumFortsatt satsning på Ale gymnasium


