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Här för att stanna
Jonas Widén har kommit för att stanna.

Som Ale gymnasiums nya rektor ser han ljust på skolans framtid.
Sydafrika ligger nära hjärtat och på havets vågor känner han sig hemma.

Du har nu jobbat två måna-
der som rektor på Ale gym-
nasium. Har du hunnit 
skapat dig en bild av verk-
samheten?
– Jag har jobbat hårt för 
att skapa mig en bild och 
känner att jag faktiskt 
gjort det nu. Jag har pratat 
mycket med både elever 
och personal för att ta reda 
på vad som fungerar och 
vad som kan bli bättre. Det 
som i början var ett pussel 
där alla bitarna låg utlagda 
börjar nu bli en tydlig bild 
och upplevelsen av min 
första tid här hart varit väl-
digt positiv.

Vilka tycker du är Ale gym-
nasiums främsta styrkor?
– Vi har fina förutsättningar, 
inte minst genom den 
fysiska miljön med allt ifrån 
elevdatorer till fotolabb med 
mörkerrum till musikutrust-
ning med studio och labb-
rum för naturvetenskapliga 
ämnen. Sedan har vi en per-
sonalstyrka som är stark, 
driven och benägen att för-
ändra och förbättra. 

Inom vilka områden kan 
skolan utvecklas?
– Det är ingen hemlighet att 

det varit turbulent på ledar-
sidan de senaste åren. Nu 
hoppas jag på att vi blir ett 
tajt sammansvetsat team 
som jobbar mot samma mål 
och att gruppen känner att 
man nu har en rektor som är 
här för att stanna. Det gör 
att man nu kan sätta igång 
olika processer. Vi behö-
ver jobba mer med formativ 
bedömning, som innebär att 
eleven blir mer delaktig i sitt 
eget lärande. 

Hur ska man marknadsföra 
skolan?
– Vi satsar mycket på fotar-
betet, åker ut och besöker 
högstadieskolor, för att inte 
bara bli ett affischnamn eller 
en hemsida. Vi måste ut och 
synas och det verkliga mötet 
är viktigt. Fortfarande satsar 
man på att ha få program 
med hög kvalitet. När nu 
handelsprogrammet försvin-
ner kommer ekonomipro-
grammet att startas istället. 
Vi trycker mycket på att det 
är en trygg skola med goda 
relationer mellan lärare och 
elever. 

Hur ser du på skolans fram-
tid?
– Med tanke på det positiva 

politiska stödet, det stora 
intresset på Gymnasieda-
garna och de goda förut-
sättningarna, både i perso-
nalstyrkan och i lokalerna, 
så kan jag inte se annat än 
att framtiden är väldigt ljus. 
Jag kanske låter överposi-
tiv, men vi har alla förutsätt-
ningar att lyckas jättebra. 

Ett av dina stora intressen 
utanför skolvärlden är kite-
surfing. Blir det någon sur-
fresa i vinter?

– Ja, det blir det. Jag kommer 
att vara i Sydafrika hela jul-
lovet. Jag har varit där två 
gånger tidigare och det är 
helt fantastiskt; surfingen, 
folket, livsstilen. Jag ska även 
åka ut i kåkstäderna och hälsa 
på ungarna som jag träffade 
när jag jobbade där.

Du skriver även musik och 
man kan hitta dina låtar på 
Spotify. Har du några nya 
alster på gång?
– Jag har skrivit två nya låtar 
nu i höst, den ena handlar 
om min kärlek till havet och 
surfingen och den andra är 
en ren kärleksballad. Kanske 
kommer även de upp på Spo-
tify så småningom. 
              JOHANNA ROOS
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Namn: Jonas Widén
Ålder: 39
Bor: Johanneberg, Göteborg
Familj: Singel
Gör: Rektor på Ale gymnasium 
sedan den 6 augusti
Intressen: Surfi ng och musik
Favoritmusik: John Meyer
Hav eller sjö? Hav
Dold talang: Obesegrad i sten, 
sax, påse
Retar sig på: Folk som tror att 
de är värda mer än andra
Brinner för: Att jobba som ett 
team på väg mot samma mål. 
Stolt över: Förmågan att upp-
rätthålla kontakten med folk 
världen över.
Motto: ”Sök inte lyckan. Se 
till att ha så roligt som möjligt 
istället, då blir man lycklig.”
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Off ert på ny hemsida

Strategi & design 
8.706:-

Textbearbetning 
7.960:-

Sökmotoroptimering 7.960:-

Webbproduktion 
12.960:-

Projektledning 
3.980:-

Drift  & support 12 mån 4.788:-

Domän 12 mån 
390:-

Totalt: 46.744:-

Summan är ett genomsnitt av de off erter vi samlat in från olika webb- 

och IT-byråer. För endast 9.990 kr får du en komplett hemsida hos 

Alekuriren, något som kostar 46.744 kr hos genomsnittsbyrån.

Spara 36.754 kronor, beställ din hemsida av Alekuriren istället.

Off ert på ny hemsida
Strategi & design Ingår
Textbearbetning Ingår
Sökmotoroptimering Ingår
Webbproduktion 9.990:-
Projektledning Ingår
Webbhotell 12 mån Ingår
Domän 12 mån Ingår

Totalt: 9.990:-

Vi ser till att du får en attraktiv och professionellt utformad hemsida både layout- och textmässigt. Vanliga funktioner såsom bildspel, galleri och kontaktformulär ingår självklart i priset.
Vi bjuder dessutom på webbhotell- och domänkostnaderna första året.Däreft er endast 239:-/år.

Har du frågor eller vill veta mer?
Ring eller maila Adam: 0303-333 734 • adam@alekuriren.se


