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Vi som ansvariga 
politiker, både tidigare 
och nu, har självklart 

ställt oss frågorna kring vad 
som kunde gjorts annor-
lunda för att kunna behålla 
gymnasieskolan öppen. Det 
är naturligtvis lättare med alla 
fakta på bordet att se vad som 
kunde gjorts annorlunda men 
vid de tillfällen då ett annat 
agerande kanske hade kunnat 
påverka situationen fanns den 
informationen inte tillgäng-
lig. En moment 22-situation 
om du så vill. 

Det är ledsamt att det 
arbete med elevdemokrati 
som på så många sätt var Ale 
gymnasiums signum faktiskt 
omöjliggjordes av statliga 
beslut. Det blev helt enkelt 
förbjudet att ha en styrelse 
med elevmajoritet. Vidare 

kan vi se att kreativa arbete 
som bedrevs med olika inrikt-
ningar på program efter hand 
snävades in och genom GY 12 
i princip omöjliggjordes. Till 
exempel fick vi inte längre 
erbjuda körkortsutbildning 
till eleverna på Vård- och 
omsorgsprogrammet. När 
skolans profil omkullkastades 
blev nog alla lite vilsna och 
vidtog uppenbarligen inte till-
räckliga åtgärder för att skapa 
en ny profil. 

Frågan om frisöket till 
skolor inom Göteborgsre-
gionen har också diskuterats. 
Då ska man komma ihåg att 
möjligheten att söka till fri-

stående skolor var tvingande. 
Detta innebar att aleungdo-
marna fick tillgång till ca 45 
fristående skolor, många med 
samma program som vi själva 
erbjuder. Att då driva linjen 
att just Ales ungdomar skulle 
förbjudas att söka de övriga ca 
tjugotalet kommunala gym-
nasieskolorna såg vi varken då 
eller nu som en framkomlig 
väg. 

Man kan däremot kon-
statera att när Göteborgsre-
gionen genomförde frisöket 
i hela regionen kanske både 
tjänstemän och politiker var 
något naiva i förhållande till 
att finnas på en helt obegrän-

sad marknad. Detta visade 
också en rapport som togs 
fram i början av 2000-talet. 
En åtgärd som vidtogs var 
också att anställa en särskild 
marknadsförare på gymnasiet. 
Marknadsföringsarbete har 
också stärkts under såväl förra 
som nuvarande mandatpe-
riod. 

Under förra mandatperio-
den tillsattes också en tvärpo-
litisk arbetsgrupp som genom 
analyser av underlag och 
samtal med elever, lärare och 
representanter för närings-
livet. Rapporten pekar på 
ett negativt rykte kring såväl 
skolan som orten Nödinge. 

När det gäller skolans rykte 
har man framför allt låtit 
eleverna, som till 95 % trivs 
mycket bra och är nöjda med 
sin utbildning, prata med bli-
vande gymnasister och deras 
föräldrar. Att utveckla och 
förstärka utbudet i en ort är 
en mer långsam process och 
frågan är om Nödinge någon-
sin kan tävla med Göteborg 
i fråga om möjligheter och 
utbud?

En liten fundering är också 
att Hulebäcksgymnasiet är i 
princip den enda gymnasie-
skola i kranskommunerna 
som lyckats locka elever. I 
Partille och Mölndal har i år 

ca 5 % av ungdomarna sökt 
till de egna gymnasieskolorna. 

Vi är många, både poli-
tiker, tjänstemän och lärare 
som har följt utvecklingen och 
har vidtagit ett antal åtgärder. 
Däremot ska man inte vara 
sämre än att vi får konstatera 
att vi har misslyckats. I den 
komplexa situation som vi 
befinner oss i kan inte vi peka 
ut någon eller några åtgärder 
som vi tror hade räddat gym-
nasieskolan. 
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NÖDINGE. I augusti 
1995 sjösattes Ale 
gymnasium.

Det blev ett fl agg-
skepp som bröt ny 
mark och banade väg 
för skoldemokratins ut-
veckling långt utanför 
kommungränsen.

18 år senare har Ale 
gymnasium överlevt 
många stormar, men 
i brist på elever och 
förtroende går det inte 
att segla vidare.

Roland Färdmar var tillsam-
mans med Kerstin Malcus 
Elving Ale gymnasiums 
första skolledare. De anställ-
des hösten 1994 med uppdrag 
att med fria händer skapa en 
unik skola med en kreativ 
pedagogik. Lärarna skulle 
vara de bästa och det fick lov 
att kosta. I fokus fanns också 
elevinflytande och demokrati.

– Vi påtalade redan från 
början att vi ville ha med all 
personal i arbetet kring sko-
lans värdegrund. Vi ägnade 
heldagar när skolan öppnade 
åt att formulera Ale gymna-
siums värderingar. Allas lika 
värde är en klyscha för många, 
men hos oss var det på riktigt, 
säger Roland Färdmar när vi 
diskuterar de magiska åren.

Ale gymnasiums första år 
gör avtryck, inte bara lokalt, 
utan en specifik händelse gör 
att skolans existens sprids land 
och rike runt. Två killar och 
en tjej kommer med så kall-
lade bomberjackor till skolan. 
På jackorna sitter också främ-
lingsfientliga symboler. En 

elev uppmärksammar detta 
för skolledningen som agerar 
instinktivt.

– Kerstin tog med sig elev-
erna till Göteborg och köpte 
nya jackor. Argumentet att de 
inte hade något annat att ta 
på sig tog vi udden ur. För oss 
var det ingen stor grej, vi löste 
bara ett problem, men när 
det här efter ett par månader 
nådde ut i riksmedia blev det 
stor uppståndelse. Händelsen 
lade grunden för en ny lag om 
förbud mot rasistiska symbo-
ler på allmän plats, berättar 
Roland Färdmar och ler.

Mer rubriker
Skolan hade precis öppnat 
och var redan i etern. Det 
skulle bli mer rubriker. Ale 
gymnasium betonade att 
eleverna stod i centrum och 
eftersom de var i majoritet i 
skolan skulle de också få sista 
ordet i alla frågor. Många 
talade om inflytande och 
elevdemokrati, Ale gymna-
sium gick ett steg längre. Den 
lokala styrelsen hade hand om 
den tilldelade budgeten och 
verksamheten i skolan. Per-
sonalfrågor var det enda som 
var exkluderat. Efter något år 
var tiden mogen för rektor 
Kerstin Malcus Elving att 
lämna över klubban till elev-
erna i den lokala styrelsen. I 
Ale gymnasium hade eleverna 
fått makten.

– Många trodde att vi 
skämtade, men sanningen var 
att de hade sex av elva röster. 
Styrelsens sammansättning 
byggde på skoldemokrati. 
Där fanns inte bara elever, 
utan också lärare, skolledare, 

vaktmästare, städare och bib-
liotekarie. Alla som var verk-
samma i huset kunde därmed 
göra sin röst hörd. Det fanns 
ingen risk med det. Eleverna 
var kloka, de fattade inga 
beslut som inte var bra för 
huset. Det var vår uppgift att 
ge dem rätt fakta och kun-
skap. Vi var ofta överens, men 
de kanske prioriterade lite 
annorlunda mot vad vi hade 
gjort. Besluten i sig var odis-
kutabla. De drev bland annat 
igenom att alla som gick i Ale 
gymnasium fick rätt till buss-
kort och att vi började servera 
frukost för 10 kronor. Bra 
idéer som de satte extra fart 
på, minns Roland.

Eleverna fick snart också 
vara med och rekrytera nya 
lärare. Det var ett nytt grepp 
som Ale gymnasium var först 
i Sverige att testa.

– För de som sökte var 
intervjun med eleverna den 
värsta delen. En mattelärare 
kunde de spontant fråga; 
”Förklara derivata så jag för-
står det”. Det var häftigt. Jag 

minns ett tillfälle när vi hade 
skilda åsikter om vem som 
var mest lämplig. Vi gick på 
elevernas linje och det blev 
med tiden en av skolans mest 
populära lärare, säger Roland.

Frihet under ansvar
Pedagogiken byggde på 
frihet under ansvar. 20% av 
de lärarledda timmarna lades 
ihop i en klump runt lunchtid 
som kallades för studiepass. 
Under dessa tre timmar fick 
eleverna själva välja vilket 
ämne de ansåg sig behöva stu-
dera. Hade de kommit efter i 
engelska kunde de fördjupa 
sig i det. Alla lärare fanns till-
gängliga och eleven fick söka 
stöd hos vem de ville.

– All heder åt våra politi-
ker på båda sidor som vågade 
prova något nytt. Studiepas-
sen blev också en bra förbe-
redelse för elever som sedan 
studerade vidare på högskola. 
Jag säger inte att det var 
succé för det passade inte alla 
och det ställde stora krav på 
lärarna. Däremot vet jag att 

Chalmers gjorde en under-
sökning som visade att de stu-
denter som var från Ale gym-
nasium och studerade vidare 
hade högre genomsnittspo-
äng på högskolan. Det bety-
der att de klarade sig bra efter 
gymnasiet, säger Roland som 
lämnade skolan för gott 2003.

I media har han nu kunnat 
följa debatten om Ale gym-
nasium och det var med stor 
sorg han mottog beskedet om 
att avveckla skolan.

– Precis som alla andra 
förstår jag att det var ofrån-
komligt. Idag finns det inget 
underlag att driva vidare 
verksamheten, men jag är 
nyfiken på hur handlingspla-
nerna har sett ut de senaste 
åren, säger Roland som ändå 
menar att friskolereformen 
och det fria gymnasievalet är 
de enskilt största faktorerna 
till den för Ale gymnasium 
negativa utvecklingen av 
antalet sökande.

– Bröt ny mark för skoldemokratin

Ale gymnasium blir högstadie. Redan till hösten kan förhoppningsvis årskurs 7-9 i Nödinge 
fl ytta in. Det får samsas med de elever som har ett år kvar på sin gymnasieutbildning.

Alekuriren oktober 2008. 
Nya förvaltningschefen Ca-
rina Abréu lade om kursen 
utan framgång.

Alekuriren maj 2006. Este-
terna i Ale gymnasium har 
svarat för magnifi ka slutpro-
duktioner.

Alekuriren juni 2005. Gene-Alekuriren juni 2005. Gene-
raldirektör Pia Enochsson raldirektör Pia Enochsson 
imponerades av skoldemo-imponerades av skoldemo-
kratin i Ale gymnasium.kratin i Ale gymnasium.

NÖDINGE. Fredagen den
11 mars ställde drygt
500 elever med 121
företag ut sina idéer och
produkter på ”Våga vara
egen-mässan på Sven-
ska Mässan i Göteborg.

Företaget Tray Inno-
vation från Ale gymna-
sium vann första pris
för ”Bästa innovation”
med sin sölfria bricka –
en vanlig plastbricka
med hål för en mugg.
Våga vara egen-mässan
anordnades av Ung Företag-
samhet i Göteborg. De utstäl-
lande eleverna kom från gym-
nasierna i regionen och ett
tiotal av de 121 företagen kom
från Ale gymnasium. 

Företaget Tray Innovation
består av Niclas Hultberg,
Niklas Ahlberg, Anton
Johansson och Adam Ham-
marstrand, som alla går sista
året på teknikprogrammet på
Ale gymnasium. Deras idé –
en bricka med hål i för att hålla
drickamuggen på plats – vann
inte bara pris för bästa innova-
tion. De kom även på tredje
plats för Bästa Ung Företa-
gare-företag.

Företaget har de jobbat
med sedan slutet av tvåan både
på lektionstid och på fritid.

– Vi har lagt ner en herrans
massa timmar, säger Niclas
Hultberg.

– Vi har räknat ut att vi haft
200 poäng i skolan, tillägger
Anton Johansson.

– Tre lektioner per vecka i
tre terminer. Och det är bara
skoltid, sen med alla fritid som
gått åt till det här... det blir en
del, fortsätter Niclas.

Olika uppgifter
Till en början handlade lek-
tionerna mycket om förbere-
delser för hur man startar ett
företag. De har gått en kurs i
småförtagande och lärt sig om
bokföring och ekonomi och
allt annat som hör till. Alla
fyra har olika arbetsuppgifter,
Niclas är till exempel vd, men
det har mest varit på pappret.

– Alla har hjälpt till med allt
och vad man kan, men vi har
kanske lagt ner lite extra på
det egna ansvarsområdet,
säger han.

Starta företag kostar
pengar – så även ett företag
som startas på skoltid. För att
ha pengar att röra sig med har
eleverna fått sälja så kallade
riskkapitalsedlar till nära och
kära.

– Sen är väl tanken att de
ska få tillbaka sina pengar om
det går bra för företaget, men
det finns inga krav på att de
ska få tillbaka dem, säger
Niclas.

Man kan även söka sponso-
rer och killarna i Tray Innova-
tion har lagt in egna pengar i
företaget också.

– Det gäller att hålla nere
kostnaderna för att få det att
gå ihop, säger Niklas Ahlberg.

De är alla överens om att de
inte lagt ner så värst mycket
pengar. Runt 1 000 kronor för

att köpa in brickor, och sen lite
extra småkostnader inför mäs-
san, bland annat till enhetliga
kläder.

– Vi hade på oss t-shirt och
slips, berättar Niclas.

– Vi ville ha en slappare stil,
inte för strikta och allvarliga,
men ändå snyggt klädda, till-
ägger Niklas.

Mycket tid har också gått åt
till att komma på Idén.

– Vi visste verkligen inte
vad vi skulle göra först. Vi
hade en massa idéer, men det
här var faktiskt den första idén
vi kom på. Vi hade problemet
från början – men inte lös-
ningen, säger Niclas.

Flera olika lösningar fanns
på förslag allt från enkla till
mer avancerade som skulle
kosta ”flera miljoner” att till-
verka.

– Och så blev det den sim-
plaste lösningen – egentligen
två olika som blev en, säger
Anton.

Fullt med folk i montern
Utställningen på Svenska
Mässan gick över förväntan.
Montern blev riktigt fin, och
presentationen gick bra och
uppskattades av många.

Prisutdelningen för Bästa
innovation skedde redan på
fredagmorgonen – och efter
förstapriset var Tray Innova-
tions monter full i princip hela
dagen.

– Vi hade besök av folk från
juryn, av företagare och av en
riksdagsledamot som ville
prata med oss. Det var också

många skolelever som kom till
montern, berättar Niklas.

Niclas, Niklas, Anton och
Adam har tänkt jobba vidare
med sitt företag.

– Ja, vi vill se hur långt vi
kan gå, säger Adam Hammar-
strand.

De fick en hel del bra kon-
takter på mässan och bra tips
från företagare. Än så länge

har de inte hittat någon som
vill köpa in deras bricka men
det finns intresse. McDonald’s
verkade dock inte särskilt
intresserade.

– Svaret vi fick var att ”vi
har personal avsatt för att
städa upp”, säger Niclas.

– Men det kan ju finnas
caféer som vill ha en speciell
egen bricka, säger Adam.

FFotnot: Företaget View Oneeighty från
Göteborgs Tekniska gymnasium vann
första pris för Bästa Ung Företagare-
företag. Markus Tilly, en av eleverna i
View Oneeighty, kommer också från Ale.
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Gymnasieelever från Ale vinnare på UF-mässa

Priserna gäller

Niclas Hultberg, Adam Hammarstrand, Niklas Ahlberg och Anton Johansson vann pris för
Bästa innovation på Våga vara egen-mässan arrangerad av Ung Företagsamhet. Deras pro-
dukt var enkel, men ändå genialisk – en vanlig plastbricka med ett hål i ena hörnet att ställa
drickamuggen i för att slippa att muggen glider av brickan och ramlar i golvet.

NÖDINGE. Det skulle 
ha blivit 900, det blev 
876.

Elevantalet sjunker i 
Ale gymnasium och det 
är en kostsam föränd-
ring.

– Vi ska satsa oss ur 
det här och anpassa 
skolan efter de nya 
förutsättningarna. Vi 
anpassar oss till en 
mindre, men starkare 
skola som ska präglas 
av hög kvalitet med 
goda studieresultat, 
säger förvaltningschef 
Carina Abréu.

Närheten till Göteborg, 
friskolornas etablering och de 
många generösa erbjudanden 
som en fri marknad av gymna-
sieskolor erbjuder lockar allt 
fler elever från landsorten till 
storstan. Av årets nior i Ale 
kommun ökade återigen an-
talet elever som valde en gym-
nasieskola utanför kommun-
gränsen. Den 15 oktober är 
brytdatum för övergångar 
mellan gymnasieskolorna i 
Göteborgsregionen. Då kan 
resultatet slutligen redovisas.

– Vi önskar alltid att fler 
elever ska välja Ale gymnasi-
um, självklart är det så, men 
vi får ändå vara nöjda med 
utfallet. Vi hoppades på att 
vi skulle bli totalt 900 elever i 
skolan och det blev 876, säger 
Carina Abréu. Att vi besluta-
de oss för att ta bort en del 
specialinriktningar medförde 
automatiskt att vi också tap-
pade ett antal elever, men vi 
fick istället en positiv ekono-
misk effekt.

Nytänkande
Den tuffare konkurrensen 
mellan regionens gymnasie-
skolor har ställt krav på ny-
tänkande. Marknadsföring 
blir ett allt mer viktigt instru-
ment för att fylla skolan.

– Vi jobbar efter två model-
ler, dels gäller det att mark-
nadsföra sig inom kommunen 
dels externt och det är helt 
olika argument som används. 
I Ale handlar det om att för-
klara fördelarna med närhe-
ten, slippa resorna och förstå 
den kvalitet som vi erbjuder på 
hemmaplan. Externt kommer 
vi att marknadsföra program-
men hårdare än själva skolan. 
Vi ska marknadsföra oss som 

skolan där eleverna tack vare 
bra lärarhjälp och bra peda-
gogiskt upplägg kommer att 
nå fina resultat, säger Carina 
Abréu.

Bättre än väntat
De första prognoserna pekade 
på att Ale gymnasium bara 
skulle få 30% av kommunens 
nior till sig. Riktigt så illa blev 
det inte. Ropen om en ”kris-
delegation” för att rädda Ale 
gymnasiums ställning har 
tystnats och istället ersatts av 
en vision.

– Vi kommer att satsa hårt 
på de nationella program-
men, de ska präglas av både 
hög lärartäthet och hög kva-
litet. Eleverna ska veta att om 
de närvarar kommer de också 
att nå goda studieresultat, be-
rättar Carina Abréu som lovar 
att återkomma när visionen är 
antagen. Hon avslöjar dock 
att två nyckelord kommer att 
vara entreprenörskap och in-
ternationalisering.

Frisök införs
Från och med nästa år blir si-
tuationen än tuffare för gym-
nasieskolorna. Då införs 
”frisök”, vilket innebär att 

elever i årskurs nio fritt kan 
välja gymnasieskola i hela 
landet.

– I framtiden blir det än 
viktigare att nischa sig som 
skola och vi hoppas kunna dra 
nytta av den ungdomsunder-
sökning (Lupp) som just nu 
genomförs i Ale. Den ger för-
hoppningsvis besked om vad 
våra ungdomar önskar, säger 
Carina Abréu.

Ökat samarbete
De interkommunala ersätt-
ningarna till gymnasieskolor 
utanför Ale ökar med årets in-
tagningsresultat med cirka 2 
miljoner kronor. Pengar som 
måste sparas i förvaltningen.

– Det blev 25 fler elever 
som valde en annan skola is-
tället för Ale gymnasium. Det 
är praktiska yrkesprogram och 
friskolor som lockar många. 
Det pågår nu ett intensivt 
arbete i Göteborgsregionen 
där de kommunala gymna-
sieskolorna måste öka samar-
betet för att bli konkurrens-
kraftiga. Vi tittar till exempel 
på möjligheten att i framtiden 
läsa teori i Ale gymnasium och 
utföra de praktiska momenten 
i Kungälv, som har flera att-

raktiva yrkesprogram, avslu-
tar Carina Abréu.

ALE GYMNASIUM 2007-2008
Antal elever: 876
Elever från Ale: 626
Elever utifrån: 250

Ale gymnasium tar ny form
– En mindre, men starkare skola i framtiden

Tuffa tider för utbildning och kultur

I ALE GYMNASIUM

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Förvaltningschef Carina Abréu.
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Passionerat drama av esteter i Ale gymnasium

NÖDINGE. Poetiskt, pas-
sionerat och drama-
tiskt.

Avgångseleverna på 
Ale gymnasiums este-
tiska program har under 
de senaste två veck-
orna visat sin slutpro-
duktion.

Blodsbröllop med 
inramning ur Carmen 
tog ett fast grepp om 
publiken och lämnade 
ingen oberörd.

Esteteleverna på Ale gymnasi-
um fortsätter sin vana trogen 
att göra en publik slutpro-
duktion. I år hade man fast-
nat för Blodsbröllop – med in-
ramning ur Carmen. En ing-
alunda lätt föreställning att 
öva in.

– Skådespelarna ska klara 
av ett språk som bitvis är för-
höjt och poetiskt, säger regis-
sören Ewa Persson.

Publiken fick emellertid 
ett tydligt bevis på att elev-
erna klarat av sin läxa. Med 

stor auktoritet och inlevelse 
bjuder de på en och en halv 
timmes strålande teaterun-
derhållning.

Föreställningen, som är 
skriven av Fredricio Garcia 
Lorca, handlar om heder 
och passion i 30-talets Spa-
nien. Det som ska bli ett fest-
ligt bröllop i byn blir till ett 
drama om förbjuden kärlek, 
svartsjuka och ond bråd död. 
Att kärlek inte låter sig tvingas 
sveper som en röd tråd genom 
hela pjäsen. Det är i flera av-
seenden en stark, men också 
dyster verklighet som spelas 
upp.

Totalt gav esteterna sex fö-
reställningar av sin slutpro-
duktion, tre dags- och tre 
kvällsframträdanden.

– Blodsbröllop med 
inramning ur Carmen

Julia Kylén Collins 
spelar piga och Fanni 
Metelius brud i ”Blods-
bröllop – med inramning 
ur Carmen”.

Josefin Ekfeldt bjuder på 
vacker solosång i esteternas 
slutproduktion.

Malena Thorin som brudgum-
mens mor. ”Blodsbröllop – 
med inramning ur Carmen”, 
som har visats i Ale gymna-
sium de senaste två veck-
orna innehöll många starka

 Ale

Musikskolans

Vårkonsertå

Konstvandring

Stugåsdagen 5 år

Killen vid grillen

Trädgårdens Dag

ALE GYMNASIUM
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

– Här är elevinflytandet 
faktiskt på riktigt!

Pia Enochsson, generaldirektör för Myndigheten för skolutveckling, gästade Ale gymnasium 
i förra veckan. Hon var där för att bland annat ta del av skolans erfarenheter av elevinflytan-
de. Det blev en lärorik dag för generaldirektören som var djupt imponerad av hur långt fram 
Ale gymnasium ligger i demokratiarbetet. – Här är elevinflytandet på faktiskt på riktigt, ut-
brast hon.

NÖDINGE. Pia Enochs-
son, generaldirek-
tör för Myndighe-
ten för skolutveck-

skolor. Det är vi inte alltid så 
bra på i Sverige, säger gene-
raldirektör, Pia Enochsson.

Myndigheten för skol-

åt på ett bra sätt och visar 
varandra respekt. Bara det 
att eleverna utan problem 
kan gå ifrån för ett elevråds-

Flaggskeppet har gjort sin sista resaFlaggskeppet har gjort sin sista resa

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Alltid lättare i backspegeln

Hur reagerade du på beskedet om Ale gymnasium?
Lars-Olof Blomdahl, lärare i Lars-Olof Blomdahl, lärare i 
svenska och engelska:svenska och engelska:
 – Jag tyckte givetvis att det var  – Jag tyckte givetvis att det var 
tråkigt, man går ju miste om så fina tråkigt, man går ju miste om så fina 
lokaler. Sen tycker jag att det är job-lokaler. Sen tycker jag att det är job-
bigt att vi lärare inte har fått några bigt att vi lärare inte har fått några 
klara besked kring framtiden. För klara besked kring framtiden. För 
gymnasielärare som kan undervisa gymnasielärare som kan undervisa 
på grundskolan är det ju en möjlig-på grundskolan är det ju en möjlig-
het att börja där, men man vill ju inte het att börja där, men man vill ju inte 
knuffa bort någon lärare som jobbar knuffa bort någon lärare som jobbar 
där.där.

Anders Bankel, idrottslärare:Anders Bankel, idrottslärare:
– Det går inte att driva en skola med – Det går inte att driva en skola med 
underskott, så är det ju, men givet-underskott, så är det ju, men givet-
vis blir det en väldigt stor omställ-vis blir det en väldigt stor omställ-
ning för oss lärare. Personligen ning för oss lärare. Personligen 
hoppas jag att jag kan få jobb som hoppas jag att jag kan få jobb som 
idrottslärare i grundskolan, men det idrottslärare i grundskolan, men det 
finns ju inga garantier för det.finns ju inga garantier för det.

Hanna Gustafsson, naturve-Hanna Gustafsson, naturve-
tenskap, årskurs 3:tenskap, årskurs 3:
– Det påverkar inte mig som går i – Det påverkar inte mig som går i 
trean men jag tycker givetvis att trean men jag tycker givetvis att 
det är väldigt tråkigt för de som det är väldigt tråkigt för de som 
går i årskurs 1. Jag tycker heller går i årskurs 1. Jag tycker heller 
inte att det är rätt att kommunen inte att det är rätt att kommunen 
tänker så kortsiktigt.tänker så kortsiktigt.
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Alekuriren mars 2005. UF-
framgångarna började tidigt.


