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VÄLKOMMEN IN!

* gäller vid köp av portm
odell g60 & Satin sam

t så långt lagret räcker, dock längst t.o.m
 17 m

ars 2013.

Portmotor på 
köpet!

Köp en valfri, ny, säker och  välisolerad garageport ur 
Crawfords g60- & Satin-serie inkl montage så får du en 

portöppnare Crawford Magic med en fjärrkontroll 

UTAN EXTRA KOSTNAD!*   
(värde fr ca 4 415:–.)

Köp ny g60-  
eller Satinport 
inkl montage - 
du får motorn  
på köpet!

CC Gbg Nord 
Bultgatan 13 B, Rollsbo 
Mobil 070-810 65 35 
kungalv@crawfordcenter.com

KAMPANJ  

1-17 MARS!

En riktigt bra garageportsaffär

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.

För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

"I någon kostym går vi vidare"
Ale gymnasiums rektor Jonas Widén optimistisk trots allt:

NÖDINGE. Det blåser 
snålt runt Ale gymna-
sium.

Artiklar i Göteborgs-
Posten skapade stor 
oro och rädsla för 
nedläggning hos såväl 
personal som elever.

– Det känns konstigt 
att informeras via tid-
ningar och när vi frågar 
våra lärare så vet de 
ingenting heller, säger 
Jonathan Holén, elev i 
Ale gymnasium.
De läser andra terminen på 
det samhällsvetenskapliga 
programmet i Ale gym-
nasium. Det låga antalet 
sökande till skolan har med-
fört en diskussion i media om 
att skolans framtid kan vara 
hotad. Vill det sig riktigt illa 
har det till och med talats om 
en nedläggning efter vårter-
minen. Den informationen 
har nått även eleverna, men 
att det skedde genom tid-
ningsartiklar irriterar dem.

– Problemet som jag har 

förstått det är att inte heller 
lärarna vet vad som är på 
gång. Nu har vi blivit lovade 
att få information så snart 
nämnden har fattat beslut, 
säger Julia Segerström.

– Det som har sagts är att 
vi inte ska lita på vad som 
skrivs i tidningarna, fyller 
Jonathan Holén i.

Eleverna berättar att 
många redan har börjat leta 
efter en alternativ skola. En 
del är oroliga för att inte 
kunna tillgodoräkna sig alla 
kurser och det finns också 
en rädsla för att börja en ny 
skola utan kända ansikten. 
De är också noga med att 
betona att de faktiskt har valt 
Ale gymnasium av bestämda 
skäl.

– Närheten var ju nummer 
ett, att slippa resa, säger 
Batoul Raad som har gång-
avstånd till skolan.

Jonathan Holén menar 
att de hyllade kommunika-
tionerna på sätt och vis har 
blivit skolans fall.

– Snabbtåget gör det lätt 
att ta sig in till Göteborg och 
när det plötsligt tar 20 minu-
ter till stan från Lödöse, men 
40 minuter till Nödinge, då 
är det inte konstigt att Ale 

gymnasium förlorar elever.
Helst av allt vill de gå kvar 

i Ale gymnasium, men de 
erkänner att de börjat fun-
dera på vad som händer om 
skolan skulle stänga.

– Både Mimers Hus i 
Kungälv och Göteborg 
ligger ju bra till. Med tåget 
går det snabbt till Göteborg, 
men Kungälv känns när-
mare, säger Milana Garieva.

Vad de mest av allt önskar 
råder det inga tvivel om. 
Raka besked om framtiden.

Vill veta vad som händer, men inte genom pressen

NÖDINGE. Ale gymnasiums rektor, Jonas Widén, 
är trots en negativ mediastorm positiv.

– Jag tror att vi går vidare fast i en ny kostym, 
säger han.

Som många andra ogillade han den information 
som politiker spred om skolans framtid.

Beskedet om det låga sök-
trycket till Ale gymnasium 
slog ner som en bomb den 
1 februari. Jonas Widén fick 
som rektor i uppdrag att 
omgående ta fram ett antal 
olika scenarior och konse-
kvensbeskrivningar. Hur 
påverkas kostnadsbilden, 
personalstyrkan och lokalbe-
hovet av en fortsatt verksam-
het?

– Jag tog fram ett utred-
ningsmaterial och överläm-
nade det till sektorn. Sedan 
dess har vi från skolled-
ningen inte deltagit i arbe-
tet om skolans framtid. Det 
ligger nu helt i politikernas 
händer. Anledningen till att 
vi inte har kunnat informera 
personal och elever bättre 
beror på att vi inte har något 
att berätta. Det är först när 
nämnden har tagit beslut 
som vi vet vad som kommer 
att hända och vilka konse-
kvenser det får, säger Jonas 
Widén.

Vad tror du om Ale gym-
nasiums framtid?

– Jag tror att vi går vidare 

fast i en ny kostym. Den 
kommer som alla säkert har 
förstått att vara smalare och 
vi kommer att behöva effek-
tivisera ytterligare. Jag vet att 
det är möjligt och jag tycker 
dessutom att skolan fortfa-
rande har fantastiska förut-
sättningar. Det vore väldigt 
tråkigt för Ale kommun om 
vi inte försökte överleva 
den här krisen, svarar Jonas 
Widén.

Påtaglig optimism
Optimismen är påtaglig i 
rektorsrummet. I Widéns 
värld existerar inte nedlägg-
ning. Det är enligt honom ett 
otänkbart beslut.

– Nej, det skulle vara 
oerhört dramatiskt. Ale 
kommun och dess förtroen-
devalda har ju ett ansvar för 
de elever som faktiskt har valt 
och påbörjat sin utbildning 
här. De måste åtminstone få 
slutföra den. Dessutom tror 
jag inte att det blir riktigt 
så illa som det preliminära 
beskedet angav. Vi vet sedan 
tidigare att många tänker om 

under sommaren. Vi hade 
sex sökande till Barn- och 
fritidsprogrammet förra 
året. I augusti var det 20 som 
började. Teknik- och nature-
lever kan vi hitta en lösning 
för som gör att de kan sam-
läsa flertalet kurser. Med ett 
antal förändringar skulle det 
vara möjligt att starta upp 
ett antal program till hösten 
även om det är väldigt få 
sökande, anser Jonas Widén.

Han tillträdde i somras 
med drömmar, mål och 
visioner för skolan. Framför 
allt var det uppdraget som 
pedagogisk ledare som lock-
ade. Nu är han rädd för att bli 
en som ska avveckla en skola.

– Jag är rädd för det, men 
jag hoppas verkligen att det 
inte blir så. När jag är ute 
bland eleverna så möts jag 
bara av positiva röster. Alla 
trivs och stämningen är på 
topp. Därför blev det lite 
oroligt när det plötsligt bör-
jade cirkulera rykten om att 
skolan skulle läggas ner. Hos 
personalen är reaktionerna 
blandade, vissa är ledsna, 

andra arga eller rent av för-
bannade. Alla förstår allva-
ret, men visst önskar även 
jag att hanteringen hade sett 
annorlunda ut, säger Jonas 
Widén.

– Det var inte särskilt 
genomtänkt och förbättrade 
ju definitivt inte vår situa-
tion. Jag tvingades mejla alla 
studievägledare med infor-

mation om att inga beslut 
är tagna och att de elever 
som sökt Ale gymnasium 
ska invänta besked, berättar 
Jonas Widén.

Rektor Jonas Widén har 
knappt hunnit bli varm i klä-
derna förrän ryktet om att 
Ale gymnasium ska läggas 
ned spreds.
Arkivbild: Johanna Roos
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Ifrågasätter bristen på information. Jonathan Holén, Julia Segerström, Milana Garieva, Zeinab Mohamed Hassan och Batoul 
Raad läser alla första året på det samhällsvetenskapliga programmet i Ale gymnasium.

Informationen har varit bristfällig
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