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Kallelse till 

ÅRSMÖTE
Lördagen den 2 mars 

kl 10.00 - ca 14.00 
Folkets hus i Nol

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Lättare förtäring  kommer 

erbjudas under dagen

samt kaff e.

Hjärtligt välkomna!

Ö

TYGLADAN
LAPPTEKNIKSTYGER 60:-/m VAXDUK 30:-/m
NYA VÅRTYGER - METERVARA & FÄRDIGSYTT

HISSGARDINER 100-160cm 139-219:-

BARNTRIKÅ, NYA MÖNSTER 120:-/m 
(cupcake, ugglor, renar m.fl)

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

”Varför blir världen mer rättvis om man 
till exempel dricker Fairtrademärkt kaffe 
och te, äter Fairtrademärkta bananer och 
kanske köper T-shirts som är schysst och 
ekologiskt producerade? Jo, för att man 
därigenom bland annat bidrar till att 
odlare och arbetare garanteras en lön som 
ger dem möjlighet att försörja sig själva 
och sina familjer. Barnen får möjlighet att 
gå i skolan och de förbättrar därigenom 
sina möjligheter att få en god försörjning 
och ett gott liv som vuxna, i stället för 
att arbeta som barnarbetare på planta-
ger. Är kaffet, bananerna, och bomullen 
dessutom ekologiskt producerade slipper 
odlarna att drabbas av sjukdomar, sterili-
tet och andra väl kända effekter av de mil-
jögifter som används. En annan oönskad 
effekt av besprutningen med kemikalier 
är att jorden utarmas på såväl näring som 
på dess mikroorganismer vilket medför 
att jorden blir steril och inte under många 
kan användas till odling.”  

Så skriver Christina Bernérus som 
är miljösamordnare för Svenska kyrkan i 
Göteborgs stift. 

Hon kommer till Starrkärrs försam-
lingshem onsdagen den 6/3 och utmanar 
oss hur vi tar ansvar för Skapelsen (se 
även annons). 

Björn Nilsson
Kyrkoherde

Allt mellan 
himmel och jord

Är det verkligen sant att 
kommunens fl aggskepp 
ska gå i kvav? Detta 

gymnasium som under 90- och 
första delen av 2000-talet var 
på alla skolors läppar för sina 
nydanande tankar om hur 
svenska skolor skulle utvecklas 
i en demokratisk anda! Är det 
verkligen sant?

Jag arbetade på Ale gymna-
sium från start och har aldrig 
tidigare eller senare upplevt 
något liknande i form av gemen-
skap, kompetens, professiona-
litet, omtanke och framåtanda 
både bland elever och personal. 
Denna resurs tog Ale gymna-
sium och Ale till svindlande 
höjder i hela vårt land och dess-
utom utanför våra gränser för 
sitt engagemang för att skapa en 
ny skolstruktur och visa genom 
praktisk handling att elever ihop 
med personal kan förändra en 
gammal och trög skola som inte 
tror på att elever kan! Tillsam-
mans kan elever och personal 
uträtta stordåd!

Det har i svenska medier skri-
vits spaltmetrar om underverket 
i Ale gymnasium. 1996, ett år 

efter start, var elever med och 
intervjuade och kom med förslag 
till vilka lärare som skulle anstäl-
las! Det blev ett uppvaknande 
i många svenska gymnasier om 
detta. Kan elever få ett dylikt 
förtroende? Elever, lärare och 
skolledare åkte runt i hela Sve-
rige och tog dessutom emot 
besök från när och fjärran för att 
delge sina enorma framsteg.

Låg i framkant
Många gymnasier tog efter 
detta och idag är det nog vanligt 
att man vågar lita på elevernas 
kompetens. Jag skulle kunna ge 
många ytterligare exempel på 
hur Ale gymnasium låg i fram-
kant på utvecklingen av svensk 
skola men nämner bara vilket 
högt förtroende som eleverna 
har för sin personal i varje mät-
ning som görs än idag.

Varför väljer man inte då 
denna fantastiska skola?

Jag är övertygad om att det 
gjorts noggranna undersök-
ningar om detta och då är min 
fråga till politikerna: Vad fick ni 
fram? Hur såg handlingsplanen 
ut för att motverka ”tappet” till 

Göteborg och Kungälv?
Nya program? Mer resurser? 

Mer personal?
Det är ju lätt att komma med 

kritik när man sitter med facit i 
hand men varför gick kranskom-
munerna med på att låta skatte-
betalarna stå för att låta eleverna 
välja ett program som fanns i Ale 
men ändå kunna välja Göteborg 
för samma program och dess-
utom betala resekostnaden? Jag 
minns att vi som personal blev 
oroliga och frågade politikerna, 
men fick till svar att det inte var 
några problem eftersom Ale 
gymnasium var så populärt  att 
elever från andra kommuner 
kom till Ale!

Jaha! Naivt?!

Friskolereformen
Göteborgs kommunala gym-
nasieskolor var halvtomma så 
därför var det viktigt för poli-
tikerna där att få in elever från 
närområdet! Sedan kom Frisko-
lereformen och det blev tappen 
ur tunnan!

Finns det något att lära av 
den här historien?

Kunde politikerna vänt på 

skutan? Företag som ligger i 
framkant brukar säga att det är 
viktigare att satsa hårt när det 
går bra för att inte tappa fart 
gentemot konkurrenterna! Var 
det så politikerna tänkte i Ale? 
Jag vet inte om politikerna i Ale 
tyckte att Ale gymnasium var 
som ett ”självspelande piano” så 
att man inte behövde satsa mer 
pengar, utan snarare dra ner ”för 
vi måste ju tänka på äldreomsor-
gen, grundskolan, hemtjänsten, 
kommunikationerna” etcetera?

Härryda kommun med Hule-
bäcksgymnasiet, som startade 
samtidigt som Ale gymnasium, 
hade likartade problem för några 
år sedan men har lyckats vända 
sökfrekvensen till det positiva. 
Finns det något att lära?

Jag hoppas av hela mitt hjärta 
att ett mirakel ska ske!  Skutan 
rätar upp sig, får vind i seglen 
och styr mot horisonten för nya 
djärva mål till hela kommunens, 
elevernas och personalens gagn!

Intressant om ”gamla” och 
nya politiker av olika kulörer kan 
delge sin analys!

Roland Färdmar

"Jag hoppas på ett mirakel"
En nostalgifundering runt Ale gymnasium

BROMSEXPERTEN
  inkl. moms/hjul*

U  inkl. moms per axel 
  inkl. moms per axel*

  
  inkl. moms per axel*                                                                 

          inkl. moms per axel* 

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Ale kommun största pro-
blem har de senaste dryga 
25 åren varit den stora 

symbolfrågan Ale gymnasium. 
Under 1980-talets socialdemo-
kratiska ledning i Ale fördes en 
lång och uppskruvad debatt om 
vi skulle bygga ett eget gymna-
sium eller inte. När de borger-
liga partierna vann valet 1992 
lades högsta växeln in för att 
avsluta åratals diskussioner och 
förverkliga tanken på ett eget 
gymnasium, där även plats fanns 
för Lilla Edets gymnasielever. 
Skolan planlades, arkitektritades 
och byggdes under den bor-
gerliga byggnadsnämnden med 
undertecknad Jan A. Pressfeldt 
som ordförande. Skolan invigdes 
1995 och hade från start drygt 
950 elever från Ale och Lilla 
Edets kommuner. Då fanns 
inte det fria gymnasievalet eller 
friskolorna, högstadieeleverna 
var tvungna gå på kommunens 
gymnasium. Idag är prognosen 
150 elever totalt!
Från och med höstterminen 
2002 infördes det fria 
gymnasievalet bland Göteborgs-
regionens 13 kommuner och 
ungefär samtidigt sjösattes sys-
temet med fria gymnasieskolor 
som sedan dök upp som svampar 
ur jorden! Eleverna kunde fritt 
välja mellan en uppsjö gymnasier 
och program i Göteborg och 
andra kommuner, både kommu-
nala och privata/fria. Detta var 
början till slutet för Ale gymna-
sium, som bara kan erbjuda ett 
fåtal program.

Under vänsterns sista 8-10 
år vid makten fick kommunfull-
mäktige varje år en redogörelse 
för resultaten både i grundsko-
lan och i gymnasiet och för varje 
år försämrades resultaten och 
Ale kommuns grundskolor och 
gymnasium rankades mycket 
lågt bland Sveriges kommuner, 
vad gäller resultaten vilket inte 

underlättade marknadsföringen. 
Tyvärr gjordes inget åt förfallet. 
Alla har vi dock ett ansvar för 
detta, det är inte bara Socialde-
mokraternas fel även om de hade 
huvudansvaret. När samtidigt 
antalet behöriga elever som 
söker till Ale gymnasium under 
de senaste åren dramatiskt har 
minskat så når man förr eller 
senare en kritisk punkt. Ale 
kommun befinner sig där nu. 
Saken blir inte enklare av att 
det i Göteborgsregionen finns 
cirka 5 000 gymnasieplatser mer 
än antalet elever och eftersom 
antalet elever inte väntas öka på 
många år så måste antalet platser 
helt enkelt minskas. 

I dag lockar de centralt 
belägna gymnasieskolorna i 
Göteborg. Våra ungdomar vär-
derar sociala funktioner högt 
och då väger kranskommunernas 
och ytterområdenas gymnasie-
skolor lätt: man vill träffa kom-
pisar på caféer, ha tillgång till 
storstadens alla utbud nära inpå, 
umgås med andra. Har man väl 
satt sig på pendeltåget för att åka 
till Nödinge kan man precis lika 
lätt fortsätta till Göteborg, några 
minuters ytterligare restid! Vi 
klarar inte den konkurrensen.

När den borgerliga AD-
Alliansen tog över 1 januari 
2011 hade situationen redan 
blivit akut och Aledemokraterna 
i Utbildningsnämnden (UBN) 
krävde då att Ale gymnasium 
skulle läggas ner om vi inte 
uppnådde ett mål med ett lägsta 
antal elever/klass och en max-
kostnad per elev. Vid avstäm-
ningen ett år senare, februari 
2012, låg vi långt från dessa mål. 
Övriga i Utbildningsnämnden 
vill dock ge skolan ytterligare en 
chans,  vilket vi ansåg vara eko-
nomiskt felaktigt. 

Inför budgeten 2013 hade vi 
genom stora uppoffringar på 

andra ställen, till exempel äldre-
omsorgen, kultur och fritid samt 
samhällsbyggnad, lyckats skapa 
en extrapott om 26 miljoner 
kronor som gick till Utbild-
ningsnämnden, utöver ordinarie 
budgetmedel! Meningen var att 
förbättra skolorna med bland 
annat:
1)  Ökad personaltäthet i försko-

lan 8,4 mkr.  
2)  Matematik i grundskolan 2,5 

mkr.  
3)  Särskild satsning svenska 2,9 

mkr.  
4)  Riktade insatser i engelska 2,0 

mkr.  
5) Specialpedagoger 3,3 mkr.
6) IT-pedagoger 1,1 mkr. 
7)  Specialpedagog förskolan 600 

tkr.  
8) Central förstärkning 750 tkr  
9)  Ny tjänst egenkontroll 450 

tkr.  
10)  Ökad personaltäthet i skol-

barnomsorgen. 
11)  Kompetensutveckling 

lärarna 2,6 mkr. 
Alla dessa föreslagna sats-

ningar åts upp av merkostnaden 
för Ale gymnasium på grund av 
det låga elevantalet.

Att nu driva Ale gymnasium 
vidare i stället för nedläggning 
är kostnadsberäknat till cirka 
20 mkr extra per år, pengar som 
måste tas från andra verksamhe-
ter och då främst grundskolan. 
Vi kommer aldrig att få en chans 
att höja kvaliteten på under-
visningen i grundskolan och 
genomföra den förbättring vi 
alla önskar om gymnasiet drivs 
vidare. Det säger sig självt att det 
inte går att driva ett gymnasium 
med drygt 30 behöriga elever/
årskull i en skola som är byggd 
för det 10-dubbla!

ALEDEMOKRATERNA VILL: 
Ale gymnasium läggs ner och intag-

ningen av årsklass 1 stoppas. Årskull 3 

går ut i vår. Samtidigt måste vi värna 
om de elever som nu går i årskurs 1 
och 2. De som inte vill flytta till annan 
skola eller inte kan skall vi i möjligaste 
mån hjälpa att få gå kvar och ta 
studenten i Ale gymnasium om 1-2 år. 
Detta har våra ledamöter i Utbildnings-
nämnden för övrigt fört fram vid flera 
tillfällen.

• Den planerade byggnationen av ny 
högstadieskola med förskola med 
mera vid Norra Kilandavägen stoppas 
och projektet läggs i malpåse. 
Inbesparing: 200 milj kronor!

• Ale gymnasieskola byggs om till 
högstadieskola och vi får utan vidare 
plats under de 1-2 åren det handlar 
om att eventuellt även bereda plats 
för de nuvarande gymnasieeleverna 
som inte kan/vill flytta till annan skola 
i regionen. 

• Nödinge- och Kyrkbyskolorna renove-
ras/byggs om för de yngre årskullarna 
inklusive förskola

Vi löser med andra ord ett 
stort antal problem och Ale 
kommun kan faktiskt till och 
med gå stärkt ur denna kris och 
ingen gymnasielev skall behöva 
känna sig illa behandlad!

Låt oss inte glömma: Det 
är inte vi politiker som stänger 
Ale gymnasium, det är eleverna 
själva och deras föräldrar! För 
den bistra sanningen är att 94% 
av Ales högstadieelever aktivt 
har valt bort Ale gymnasium och 
endast 6% söker sig dit!

Helene Ahlberg (AD)
ledamot Utbildningsnämnden

Helena Solving (AD)
ersättare Utbildningsnämnden

Jan A. Pressfeldt (AD)
gruppledare 

kommunfullmäktigegruppen
Ingela Nordhall (AD)

ledamot Kommunstyrelsen

Öppet brev om Ale gymnasium


