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NÖDINGE. Det tycks 
inte finnas någon ände 
på framgångarna för 
gymnasieläraren Jan 
Ragnarsson.

En vecka efter att 
han utnämnts till Sve-
riges bästa UF-lärare 
fick han även motta 
Ale Rotarys diplom för 
sitt engagemang på Ale 
gymnasium. 

På Backa Säteri samlades 
förra måndagen ett 20-tal 
personer för att uppmärk-
samma Jan Ragnarsson när 
han mottog Ale Rotarys 
diplom, som delade ut av 
presidenten Claes Anders-
son. 

Utmärkelser och bloms-

terbuketter hör inte till 
ovanligheterna för den 
populära UF-läraren. Under 
SM i ung företagsamhet som 
hölls i Stockholm för två 
veckor sedan vann han pris 
för årets lärare. Med sig på 
mässan i huvudstaden hade 
han två UF-företag och åtta 
kollegor. Även vid utdel-
ningen på Backa Säteri hade 
han några av sina arbets-
kamrater med sig, som fick 
tillfälle att bekanta sig med 
Rotary-medlemmar och 
övriga gäster. 

På plats fanns även Kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M) och 
Utbildningsnämndens ord-
förande Elena Fridfelt (C). 

Ale Rotarys diplom delas 
varje år ut till en person eller 
organisation som gjort något 
positivt för kommunen. 

Genom ett samarbete med 
Ale gymnasium har flera 
Rotary-medlemmar varit 
mentorer åt eleverna i arbe-
tet med UF-företagen, och 
är därför väl insatta i projek-
tet.

Jan Ragnarsson tog tack-
samt emot utmärkelsen som 
även innehöll ett besök på 
operan. 

– Man brukar säga att 
bakom varje framgångsrik 
man står en kvinna. Jag säger 
nu istället att bakom varje 
framgångsrik lärare finns 
engagerade elever. Vi är ett 
team på Ale gymnasium och 
det tittade även UF-juryn i 
Stockholm på.

Diplom till hyllad lärare
– Ale Rotary uppmärksammade Jan Ragnarsson

PÅ BACKA SÄTERI

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Jan Ragnarsson mottog Ale Rotarys diplom av presidenten Claes Andersson.

Erik Karlsson och Arne Ravegård tillsammans med Kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Katarina Johansson, Rosalill Emegård och Bodil Ahnoff lät Katarina Johansson, Rosalill Emegård och Bodil Ahnoff lät 
sig väl smaka av den somriga buffén. sig väl smaka av den somriga buffén. 

MOTIVERING ALE 
ROTARYS DIPLOM
“Jan Ragnarsson har gjort sig syn-
nerligen väl förtjänt av Ale Rotary 
Diplom 2012
genom att under lång tid på ett 
pedagogiskt och engagerande sätt 
ha stärkt
framtidstron och förmågan att 
utveckla entreprenörskap hos elev-
erna vid Ale
Gymnasium. Som ansvarig för pro-
jektet Ung Företagsamhet har Jan 
utvecklat
både verksamheten och eleverna 
på ett högkvalitativt och inspire-
rande sätt.”
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