
Det var inget annat 
än ödets ironi i och 
runt Ale gymnasium 

förra veckan. Ryktet om 
en nedläggning av skolan 
på grund av ett rekordlågt 
antal sökande till höstens 
program blev extra påtag-
ligt då Göteborgs-Posten i 
en artikel citerade ett antal 
utvalda Alepolitiker. Samma 
dag får lärare och elever 
mottaga fl era tunga priser i 
samband med UF-mässan 
(Ung företagsamhet) på 
Svenska Mässan i Göteborg. 
Bland annat utsågs Ale gym-
nasium till regionens bästa 
UF-skola. 

Lärare och elever är 
förtvivlade, i viss mån även 
föräldrar. Här har kommu-
nen och hela vårt offentliga 
system något att lära. Hur 
informerar vi och när? 
Förtroende valda i Ale har 
i olika medier sagt sig inte 
vilja föregå beslutet, men om 
beslutet är av sådan karak-
tär att det totalt förändrar 
livssituationen för flertalet 
inblandade bör de inte då få 
vara informerade före klub-
ban svingas och åtminstone 
före pressen? Jag tycker inte 
det har känts bra att ibland 
ha varit bättre underrättad 
än personal i Ale gymna-
sium.

På onsdag kommer 
Utbildningsnämnden att ta 
beslut om Ale gymnasiums 
framtid, men egentligen har 

domen redan fallit. Med 
det fria gymnasievalet där 
elever i årskurs nio erbjuds 
möjligheten att fritt välja 
gymnasieutbildning i regio-
nen är det elevernas val som 
avgör. 34 sökande till 166 
platser i Ale gymnasium 
som redan är glest befol-
kad utgör ingen grund för 
fortsatt verksamhet. Inte på 
lång sikt i alla fall. Varför 
det har blivit så kommer 
många att spekulera i och 
skolans storhetstid som ett 
ledande demokratiskt gym-
nasium under (1995-2002) 
kommer göra sig påmint. 
En del kommer att rikta all 
kritik mot skolan, att den 
inte har varit tillräckligt bra 
och attraktiv. Dessa röster 
tunnas ut när applåderna 
dånar från Svenska Mässan 
där Ale gymnasium återigen 
firat stora triumfer för sitt 
entreprenörskap.
Jag hoppas istället att analy-
sen blir mer nyanserad. Hur 
kunde det som var så bra 
plötsligt falla bort?

Svaren finns i de för-
ändrade förutsättning-
arna. Elevernas möjlighet 
att välja gymnasieskola, 
förbättrade kommuni-
kationer och attraktiva 
friskolor. Denna struk-
turella förändring har 
påverkat antalet sökande 
till Ale gymnasium under 
många år. De åtgärder 
som har 
vidtagits har 

inte varit tillräckliga eller så 
är det kanske inte möjligt att 
stoppa utflödet av elever?

Nu är det inte bara Ale 
kommun som har svårt att 
få runt sin gymnasieskola. 
Flera kommuner i Väst-
sverige brottas med samma 
problematik. Det finns för 
många utbildningsplatser 
i förhållande till antalet 
elever. Det råder med andra 
ord en tuff konkurrens, där 
marknadskrafterna råder. De 
som attraherar minst kunder 
tvingas stänga butiken. Om 
och när detta drabbar Ale 
gymnasium är det självklart 
ett tragiskt faktum, men vi 
kan inte lasta våra förtroen-
devalda i Ale för detta. Vad 
de har att ta ställning till är 
huruvida skolan ska stängas 
till sommaren eller om en 
successiv utfasning av elever 
ska ske. 
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Allt för häst, ryttare, hund och katt

Röda Korsets
secondhandaffär KUPAN

AUKTION
Lördag 9 mars kl 11.00
Folketshus, Älvängen

Visning kl 10.00
Kaffe med dopp

OBS! Kupan öppnar kl 12.00

i Medborgarhuset, Alafors 
den 5 mars 2013  kl 19.00

På dagordningen sedvanliga 
årsmöteshandlingar såsom årsberättelse,

 bokslut och vägavgift samt framläggande av 
debiteringslängd 2013 och fastställande av 

förfallodag för debitering 2013-04-30

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 22 februari 2013 
c/o Hans Hellman
Södra Ekhultsvägen 8, 
449 41 Nol
www.nol-alaforsvagforening.se

Nol - Alafors vägförening
kallar till årsstämma

Välkomna!

// styrelsen

PRO ALE NORRA

PRO Ale Norra

Kulturträff 
i Skepplanda Bygdegård

torsdag 7 mars
kl 15.00 Obs. tiden
Någonting att äta

Trubadur Christer Paulsson 
underhåller

Lotteri!
Anmälan senast tisdag 5 mars 
till Edith på tel 0303-74 21 74

Varmt Välkomna 
Kulturgruppen

Kulturföreningen 
Bruksongar  

inbjuder till

ÅRSMÖTE
tisdagen den 5 mars kl 19  

i Glasbruksmuseet

Kent Carlsson berättar om 
”Dansen på Furulund”

Vi bjuder på kaffe och  
smörgås

Välkomna

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

NÖDINGE VÄGFÖRENING

Torsdag 7 mars 
kl. 18.00 

Nödinge Bygdegård 
Gamla Kilandavägen (Vimmersjön)

Möteshandlingar: se hemsidan 
under fliken ”Aktuellt” 

www.nodingevagforening.se
Anmäl dig på hemsidan för nyhetsbrev till din mailadress

Välkommen!
Styrelsen

ÅRSMÖTE

ÄLVÄNGENS FRISÖRTEAM

 

FRISÖR!
VI SÖKER EN NY MEDARBETARE

Hyrstol eventuellt anställning
ÄR DU INTRESSERAD? 
RING TOMMY PÅ TEL:

0303-74 64 71/0705-66 12 42

Årsmöte
Naturskyddsföreningen i Ale

Måndagen 4 mars kl 18 30
i musiksalen, Ale Gymnasium

Efter årsmötet kommer årets verksamhet 
presenteras i bilder och därefter kommer

Ann-Marie Andersson, Bohus,
att visa bilder och berätta om vackra

fjärilar i vår närhet.

Alla, även icke medlemmar,  
är välkomna!

i samarbete med


