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ALE 
TRIVSAM SMÅSTADSIDYLL NÄRA STORSTADEN
– BRF ALEÄNG. 
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VÄLKOMMEN PÅ MARKVISNING!
TID: SÖNDAG 29 JANUARI, KL 12.00-13.00
PLATS: TORKELS KULLE. ANMÄLAN TILL 
CLAES HELLSTRÖM, TEL 0707-14 80 50 

INFLYTTNING: HÖSTEN 2012

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
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LGH A 1301, 3 ROK, 82 KVM
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Avnjut frukosten på 
den sköna balkongen

Sovrum, gästrum, kontor  
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många möjligheter

Gott om plats för 
säsongernas alla kläder

Rymligt sovrum med 
bra förvaring

Bjud in vännerna 
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NYA HEM MED SOLIGT VÄSTERLÄGE.

*Månadskostnaden är ungefärlig och beräknad på 15 % i kontantinsats samt 3,75 % bunden ränta i 3 år, baserat på ränteläget den 20 januari 2012

NÖDINGE. Nästan ett 
år har gått sedan Ale 
gymnasium möttes 
av chockbeskedet 
att färre elever än 
någonsin hade sökt till 
skolan.

En ny ledning tillsat-
tes och inför 2012 års 
gymnasieval hoppas 
nu verksamhetschefen 
Hans Enckell på att det 
hårda arbetet för att 
vända trenden ska ha 
gett resultat.

Oron för gymnasiets framtid 
var stor när förra årets pre-
liminära intagningsbesked 
kom, men trots att antalet 
behöriga elever landade på 
under 100 startades hela sju 

program, vilket blev möjligt 
genom att samköra ämnen. 

Tillsammans med nytill-
trädda rektorn Lola Odén 
tog sig Hans Enckell an upp-
draget med att försöka rädda 
det sjunkande skeppet, något 
han såg som en utmaning.

Efter en strävsam höstter-
min med många olika delar 
att ta hänsyn till och för-
bättra vågar han nu påstå att 
intresset för Ale gymnasium 
har ökat. 

– Vi hade betydligt fler 
besökare på gymnasiemässan 
och får hela tiden nya för-
frågningar, berättar han och 
avslöjar sedan sina förvänt-
ningar på stundande gymna-
sievalet:

– Om antalet ansökningar 
ökar med minst 25 % så är 
jag nöjd, men självklart för-
väntar jag mig mer. Vi försö-
ker vända tio års nedgång till 
framgång och det är en tuff 
process. Man kan aldrig vara 
säker men det känns som att 
vi är på väg åt rätt håll. 

Konkurrenskraft
Det fria gymnasievalet, att 
fritt kunna välja skola i regio-
nen samt ett allt större utbud 
av friskolor med specialpro-
gram har öppnat upp för fler 
valmöjligheter för eleverna. 
Utvecklingen har slagit hårt 

mot de kommunala skolorna, 
men Hans Enckell tror att 
Ale gymnasium har konkur-
renskraften som vinner i 
längden.

– Det pågår en sam-
hällsdebatt om friskolorna 
eftersom det visat sig finnas 
brister, bland annat har vissa 
elever inte fått gå klart den 
utbildning de påbörjat. Vi 
garanterar att alla elever som 
börjar på Ale gymnasium får 
fullfölja sin utbildning. Ale 
gymnasium är en seriös och 
trygg skola där vi strävar 

efter att hålla hög kvalitet på 
utbildningarna. Här har vi 
även betydligt fler behöriga 
lärare än riksgenomsnittet.

Få program
Han har redan från början 
varit tydlig med att skolan ska 
profileras genom få program 
med hög kvalitet. Bredden 
ska istället finnas inom varje 
utbildning.

– Det har varit uppe på 
förslag att vidga program-
utbudet, men jag hävdar att 
det är fel. Det visade sig till 

exempel att eleverna svek de 
yrkesförberedande program-
men. Därför drev jag frågan 
att inte starta upp det plane-
rade el- och energiprogram-
met och nämnden tog sedan 
beslutet att inte göra det. 

Under hösten har man 
även lagt krut på att nå ut 
med sitt budskap och en 
större summa än tidigare 
har lagts på marknadsföring. 
Skolledningen besökte bland 
annat ortsmötet i Nödinge 
och olika aktiviteter har ord-
nats. Att besökarna lyste med 

sin frånvaro på Öppet hus är 
därför inget som oroar verk-
samhetschefen. 

– Vi hade en del arrang-
emang innan och kände att vi 
redan nått ut till många. Det 
var fel timing helt enkelt. 

Med drygt en vecka kvar 
tills sista ansökningsdagen 
den 1 februari är det en orga-
nisation med stärkt själv-
förtroende som väntar på 
domen. 

Hoppas vinna tillbaka eleverna

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hans Enckell, verksamhets-
chef.

På rätt väg. Skolledningen på Ale gymnasium hoppas att det hårda arbetet under året ska leda till att vända den negativa 
trenden och få tillbaka eleverna. 

– Ale gymnasium håller andan inför ansökningen– Ale gymnasium håller andan inför ansökningen


