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ALE. I våras kom det 
tunga beskedet att 
färre elever än någon-
sin har sökt till Ale 
gymnasium. 

Oron över skolans 
framtid växte och 
en politisk krisgrupp 
utsågs av Kommunsty-
relsen. 

Nu, en knapp vecka 
innan terminsstarten, 
är det trots allt en 
hoppfull nytillsatt skol-
ledning som blickar 
framåt. 

Trots att antalet behöriga 
elever bara uppgår till 87 
stycken kommer hela sju pro-
gram att startas den 23 augusti. 
Detta blir möjligt genom att 
vissa ämnen kommer att sam-
läsas över programgränserna.

– Det kommer inte att på 
något sätt försämra kvaliteten 
på undervisningen och de som 
börjar andra och tredje året 
kommer inte att påverkas alls. 
Vi tror snarare det kommer 
att gynna eleverna att få läsa 
tillsammans med andra linjer, 
säger nytillträdda rektorn 
Lola Odén.

Utmaningen som den nya 
ledningen nu står inför inne-
bär dels att granska varför man 
tappar elever, dels att komma 

fram till lösningar som kan 
lösa problemen.

Nye verksamhetschefen 
Hans Enckell, som tidigare 
arbetat som bland annat skol-
inspektör, har tidigare riktat 
kritik mot Ale gymnasium.

– Det här är en utveckling 
som har pågått under många 
år. Men nu försöker vi att inte 
blicka bakåt utan lägger istället 
fokus på en nystart för skolan. 
Jag ser det som en utmaning 
och jag tror mycket på att vi 
har stora konkurrensfördelar. 
Jag tror inte att elever valt bort 
Ale gymnasium utan snarare 
valt något annat. Där måste vi 
vara självkritiska och ta reda på 
varför det blev så.

Högre behörighetskrav
Några konkreta orsaker till 
varför gymnasiet backat så 
pass drastiskt har inte led-
ningen något svar på i dags-
läget. Hans Enckell har svårt 
att tro att bristande mark-
nadsföring ligger till grund, 
utan problemet grundar sig i 
något annat. Den explosions-
artade ökningen av friskolor 
har gjort det svårt för många 
kommunala gymnasieskolor 
att stå sig i konkurrensen. 
Dessutom har behörighets-
kraven höjts i och med den 
nya gymnasiereformen. Det 
försvårar för elever att bli 

antagna till exempelvis sam-
hällsprogrammet som tidi-
gare varit en mycket efterfrå-
gad utbildning på Ale gymna-
sium. 

– Bristerna ligger inte i 
utbildningen. Vi har kom-
petenta behöriga lärare och 
undersökningar har visat att 
de allra flesta elever är nöjda 
med sin utbildning. Vi har 
dessutom fina rymliga lokaler 
och vi ligger i framkant när 
det gäller elevservice i form 
av exempelvis vård och kost. 

Han poängterar också att 
man kommer att satsa mer 
på kunskapsresultat och upp-
muntra även de elever som 
redan har höga betyg.  

Nya upplägg
Fokus ligger nu på en nystart 
och Hans Enckell känner  
stort förtroende för kommun-
ledningen.
– Nu tar vi nya tag och föränd-
rar såväl struktur som upplägg. 
Bland annat vill vi integrera 
entreprenörskap i undervis-
ningen vilket ska genomsyra 
alla ämnen, säger Lola Odén.

Förutom de 87 elever som 
antagits startar man även upp 
ett introduktionsprogram 
med fem inriktningar. Det 
vänder sig till elever som är i 
behov av att läsa upp ämnen 
för att bli behöriga. I nuläget 

väntas 50 stycken börja på 
programmet som pågår under 
ett år med chans till förläng-
ning. 

Med den nya ledningen på 
plats påbörjas nu det hårda 
arbetet med att få tillbaka elev-
erna till Ale gymnasium. 

– Vi vill se en markant för-
ändring när de nya ansökning-
arna kommer in i februari, 
säger Hans Enckell.

Nämnden optimistisk
Från utbildningnämndens 
sida säger man sig ha stort 
tålamod med Ale gymnasium 
och ordförande Peter Kor-
nesjö (M) är optimistisk. 

– Vi är nere på låga nivåer 

nu, men vi ska upp. Det sista 
kommunen behöver är poli-
tiker som sätter en gräns för 
hur få sökande som är god-
tagbart. Ale kommun ska ha 
ett gymnasium, det är jätte-
viktigt. 

Han vill också poängtera 
att alla elever som påbörjar 
en utbildning i Ale gymna-
sium garanteras att de får gå 
färdigt.

– Den nya ledningen har 
tagit vid och nu kör vi däri-
från. Det gäller att titta framåt 
och inte bakåt.

Med siktet inställt på nystart på nystart
– Nytillträdd ledning ska få Ale gymnasiuum på fötter igenm på fötter igen
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Nytillträdda. Verksamhetschefen Hans Enckell och rektorn Lola Odén antar utmaningen att 
få tillbaka eleverna till Ale gymnasium.

FAKTA
Utbildningar som startas till 
hösten:
• Barn- och fritidsprogrammet
• Estetiska programmet
• Introduktionsprogrammet – 5 
inriktningar
• Naturvetenskapsprogrammet
• Vård- och omsorgsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet

Antal antagna till höstterminen 2011

Behöriga elever: 87
Obehöriga elever till introduktions-
programmet: 50
(Siffrorna är preliminära och kan 
därför ändras)
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Erbjudandet gäller tom 31/8-11

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Enkel fysträning för dig som vill gå ner i 
vikt eller öka din styrka och kondition

NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26) 
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5) 

Ale/Nol ,  0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)

GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

Enkel fysträning för dig ssooooommmmm vill gåEnkkel ffysf str g för dig ssooooommmm vill gå

Köp ditt Guldkort idag och 
du får ett ”GET IN SHAPE” paket
Life vatten flaska  29:- 

1 h personlig  träning  600:- 

2 Frikort( guld)        500:-

        värde: 1129:-

 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. * Silverkort gäller ej på Åby, Björkekärr, Lilla Bommen, Majorna, Hisingen.  

319:-
SILVERKORT 

Grupp - Styrke - Konditionsträning 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år
Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

12 månader kontant 3250:- ordpris 4548:- *

EEE k ll ff t ää ii fföö ddiiEnk ll f t fföööö ddiig
Life är alltid först med senaste inom träning
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349:-
GULDKORT 

Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
24 månaders trygghetsavtal, eller 449:- 12 månaders basavtal 
Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

12 månader kontant 3790:- orpris 5388:-
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