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NÖDINGE. Ale kultur-
skola ska bli bredare 
och kunna erbjuda ännu 
fler verksamheter.

Den visionen har kul-
turchef Michael Svens-
son.

– Vår utmaning ligger 
i att nå ännu fler ung-
domar och då måste de 
själva få vara med och 
påverka utbudet, säger 
Michael till lokaltid-
ningen.

2009 övergick Ale Musik-
skola till att bli en del av Ale 
kulturskola. Utöver musik/
instrument skapades nya in-
riktningar; bild & digitalt 
skapande, bild & form samt 
musikteater.

– De nya inriktningar-
na har kommit igång riktigt 
bra. Vi har 30-40 deltagare 
inom respektive verksamhet, 
förklarar Ragnhild Kappel-
mark, enhetschef för kultur-
skolan.

Musiken är fortfarande 
den kategori som lockar flest 
utövare. Instrumentunder-
visning i gitarr och piano är 
väldigt populärt.

– Vi har en kölista, men den 
är inte oöverskådligt lång. 
De som är intresserade får 
anmäla sig till Ale kultursko-
la och sedan plockas elever-
na in efter hand. Det händer 
att det dyker upp lediga plat-
ser när som helst under året, 
men de största förändring-
arna sker naturligtvis i sam-
band med terminsstarterna, 
säger Ragnhild.

Musiktradition
Ale kommun har en stolt mu-
siktradition. Intresset för att 
spela instrument och sjunga 
har rötter långt tillbaka i 
tiden.

– Ta Alerocken som exem-
pel. Det har varit en inkörs-
port för många ungdomar. 
Resursen i form av duktiga 
pedagoger är något som vi 
kan skryta med. Vi har för till-

fället nio tjänster fördelat på 
femton pedagoger, som till-
sammans lägger grunden för 
en mycket professionell verk-
samhet, säger Michael Svens-
son och fortsätter:

– Nu jobbar vi med att ut-
veckla fenomenet kultursko-
la. Vi vill vara lyhörda och se 
vilka nya inriktningar som ef-
terfrågas av den yngre gene-
rationen. Det kan vara ljud 
och ljus, smink, mask eller 
varför inte foto? Bilder spelar 
en central roll i många män-
niskors liv i takt med den ut-
veckling som sker av sociala 
medier.

Att arbeta ännu mer gräns-
överskridande ser Michael 
Svensson och Ragnhild Kap-
pelmark som en självklarhet i 
framtiden.

– Som elev i kultursko-
lan ska man vara en del av 
ett större sammanhang. Att 
sammanfläta de olika inrikt-
ningarna är en tydlig ambi-
tion från vår sida. Mötes-
plats ungdom är ett exempel 
på en arena där ungdomar 
med olika intressen möts. 
Genom att få in kulturskolan 
i den sfären kan vi visa upp 
alla våra olika verksamheter. 
På sikt ska man inte vara så 
styrd av den inriktning man 
har valt utan ha tillgång till 
pedagogerna mer fritt.

Ale kulturskola har idag 

cirka 600 elever, från försko-
leålder upp till gymnasiet. 
Undervisning sker såväl dag- 
som kvällstid.

– Våra pedagoger är dess-
utom med i projektet Ska-
pande skola. Det är Kul-
turrådet som förfogar över 
medlen och med grundsko-
lan som huvudman. Satsning-
en är avsedd att stärka sam-
verkan mellan skolan och det 
professionella kulturlivet, att 
det kulturella och konstnär-
liga uttrycket långsiktigt in-
tegreras i årskurs 1–9 med 
utgångspunkt i skolans kul-
turuppdrag enligt gällande 
läroplan, berättar Helene 
Gustafsson, pedagogisk 

resurs och tillika musiklärare.

Kulturskolan breddas för att nå fler
– Ungdomarna skapar framtidens utbud

ALE KULTURSKOLA
Ale kulturskola erbjuder undervis-
ning i estetiska ämnen och undervi-
sar nybörjarelever såväl som elever 
som vill fortsätta att fördjupa sig 
inom ett konstnärligt område. Kul-
turskolan har cirka 600 elever och 

15 pedagoger. I kulturskolan kan 
man som elev lära sig att spela 
instrument, vara med i stråk- eller 
blåsorkestrar, bilda ett rockband, 
sjunga i kör, göra film i datorn, sätta 
upp en musikal med mera.

Kulturchef Michael Svensson.

Musik och instrumentundervisning utgör en del av Ale kulturskola. Här ses några av elever-
na under ett lektionspass i Ale gymnasium.
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Återigen har ett antal 
bullerskydd i glas 
utmed E45:an i höjd 

med Nol krossats. En full-
ständigt meningslös skade-
görelse, som är en skymf 
mot alla som jobbat för att 
få vår kommun till en vack-
rare och mer välkomnan-
de kommun. Att varje ruta 
kostar 20 000 kronor gör 
att man som ansvarig po-
litiker blir på ren svens-
ka heligt förbannad. Jag 
ser det som utomordentligt 
viktigt att vi får tag i dessa 
marodörer och ge dem ett 
straff de och deras föräld-

rar aldrig glömmer. Ta fast 
dem och döm de skyldiga 
till att betala skadegörelsen 
fullt ut. 

Samhället måste sätta 
gränser och inte bara skaka 
på axlarna, sätta upp nya 
rutor á 20 000 kronor och 
hoppas på under.

Jag ser detta som en stor 
symbolfråga: Genom att 
inte med kraft ingripa så 
talar vi om för ungdomar-
na att det är fritt fram och 
bryta samhällets regelverk 
och lagar. Det blir lätt ett 
insteg i den kriminella värl-
den. Och spåren förskräck-

er i dagens samhälle.
Jag kräver därför att po-

lisen prioriterar detta, ta 
fast ligisterna och straf-
fa dem. Vi vill inte ha vårt 
samhälle vandaliserat. Och 
vi vill inte tvingas gå med 
på kravet från Trafikverkets 
sida att byta ut glasen mot 
3 meter höga träplank som 
inte går att krossa. Vi vill 
inte gömma Ale kommun 
bakom plank.

Jan A Pressfeldt (AD)
Ordförande i 

Samhällsbyggnadsnämnden

Låt ligisterna få betala skadegörelsen

ALAFORS. Alebacken 
SK och Vakna arrang-
erade för tredje året i 
rad en gratis skidkväll 
för barn och ungdomar 
i Ale.

Suget efter utförsåk-
ning är stort just nu 
och över 400 passe-
rade liftarna i fredags-
kväll.

Hungern var också 
påtaglig – 500 korv 
med bröd serverades.

Förutom att alla ungdomar 
fick gratis liftkort under tre 
välbesökta timmar i Alebacken 
erbjöds också skidskola. 10 
skidlärare tog hand om 70 del-
tagare i varierande åldrar.

– Jättekul, så många har vi 
aldrig haft tidigare och ingen 
verkade bry sig om att det var 
13 minusgrader, säger Niklas 
Helin för Alebackens räkning.

Kylan är numera ett sekun-
därt bekymmer. Den nya vär-
mestugan gör det lätt för alla 
att smita in och det finns plats 
för alla.

– Det är ett jättelyft för 
verksamheten och besökarnas 
omdömen är odelat positiva, 
menar Helin.

Vakna som var medar-
rangör i fredags serverade 
varm korv till alla som besökte 

Alebacken. Tidigare år har 
grillen gått varm på utsidan, 
men denna gång lockade vär-
mestugan.

– Vi har serverat över 500 
varmkorv ikväll. Självklart 
är det några som har ätit sig 
mätta på både fem och sex 
korvar, men det är väl gott 
att få skämma bort ungarna 
ibland, log Thomas Berggren, 
Vaknas projektledare.

Arrangörerna var nöjda, 
besökarna likaså. Med andra 
ord finns det goda förutsätt-
ningar för en Vaknakväll även 
nästa år.

Inte bara skidhunger i AlebackenInte bara skidhunger i Alebacken
– Vakna langade ut 500 korvar på tre timmar
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Idel glada miner i skidliften.
Trots en kall väntan på att få ta liften upp var det ingen som 
gnällde, ty liftkorten var ju gratis.

Jonathan Olesen, en av 70 
deltagare i Alebackens skid-
skola i fredagskväll.


