
Friskolor är viktiga för 
de ger föräldrar och 
ungdomar fl er skolor 

att välja mellan när det är 
dags att söka gymnasie. 
När det fi nns många skolor 
att välja mellan så måste 
skolorna anstränga sig för att 
ha en bra kvalitte och ett bra 
utbud av program, därför är 
konkurrens bra!

Socialdemokraterna påstår 
att de är varma anhängare av 
valfrihet. Men deras valfri-
het gäller bara kommunala 
skolor. Det tycker vi är ett 

märkligt uttalande. Valfrihet 
är valfrihet, oavsett huvud-
man. Det finns inget som 
säger att just kommuner är 
bäst lämpade att bedriva skola 
jämfört med andra alternativ. 
De tycker också att kommu-
nerna ska kunna sätta stopp 
för engagerade skolledare och 
andra personer som vill starta 
en skola, oavsett hur bra idé 
de har, oavsett vilket utbud 
den skolan tänker ge våra 
ungdomar.

Vi är kanske mer vana 
med konkurrens inom andra 

områden, där vi tycker det är 
självklart och något som är 
bra för människors möjlighet 
till valfrihet. 
Om det finns 
två mataffärer i 
samma område 
gör konkur-
rensen att 
servicen ökar, 
öppettiderna 
blir bättre och 
butikerna kanske öppnar en 
chark. Varför ska det vara 
annorlunda med skolor? Vi 
vill kunna välja vilken matbu-

tik vi vill handla i och väljer 
olika butiker beroende på vad 
vi tycker är viktigt. På samma 

sätt tycker vi 
att ungdomar 
ska kunna välja 
skola och gym-
nasieprogram 
utifrån sina 
egna förut-
sättningar och 
önskemål

Konkurrensen inom 
skolan gynnar kvaliteten och 
utbudet. Ingen skulle komma 
på tanken att politiker ska 

bestämma över invånarnas 
huvuden om en mataffär 
ska öppna eller vem som ska 
driva den.

Friskolereformen ger 
lärare och rektorer möjlighet 
att få bygga upp den skola de 
själva tror på. Att få förverk-
liga sin dröm om att skapa en 
skola som de själva tror på. Vi 
tycker att det är viktigt att de 
som kan skolan bäst, nämli-
gen de som jobbar där, kan få 
starta sin egen skola.

Gymnasieungdomarna står 
som vinnare när de har större 
möjlighet att välja den skola 
och den utbildningen som 
passar dom bäst, som bäst 

matchar med varje elevs egna 
önskemål och förutsättningar. 
När skolorna själva måste 
förklara varför just deras 
skola är bäst för eleverna 
kan våra ungdomar välja den 
skola som passar dom bäst.

Vi tycker att makten och 
valet ska ligga hos ungdo-
marna och föräldrarna, inte 
bestämmas i ett möte av 
politiker!

Mikael Berglund (m)
Kommunalråd 

Elena Fridfelt (c)
Ordförande Utbildningsnämnden

Vilken besvikelse jag 
kände när jag läste 
insändaren av Ger-

hard Sager i förra numret av 
Alekuriren. En människa som 
jag uppfattat som saklig och 
en man som tänkte igenom 
situationen innan han gav sig 
in i diskussionen. Att sitta 
på läktaren och tycka utan 
att ha någon som helst aning 
om vilket jobb som gjorts 
av i första hand tjänstemän, 
men även av politiken för 
att komma till rätta med 
de problem som gymnasiet 

brottades med. I och för 
sig konstigt att herr Sager 
inte upptäckt detta då han 
åtminstone tidvis befunnit 
sig på gymnasiet. Han har 
väl inte trots sina kunskaper 
varit den som kommit med 
idéer på hur man skulle 
kunna göra för att förbättra 
gymnasiets situation.  Men i 

sin insändare hade han ju svar 
på alla de problem som fi nns.  
Att inte bara i efterhand ha 
synpunkter utan att dessutom 
inkompetensförklara massor 
av tjänstemän och hela po-
litiken ger mig en bild av en 
bitter grinig man som snarast 
borde be alla dem som han 
sågade jämt med fotknölarna 

om en offentlig ursäkt.
Vad gäller Ale gymnasium 

så är jag både realist och 
optimist. Realist i det avse-
endet att det gick helt enkelt 
inte längre att driva en skola 
med de kostnader vi har på 
gymnasiet. Optimist i det 
avseendet att när kullarna 
ökar efter år 2017 så har vi en 

fantastisk skola, fortfarande 
modern, som kan öppnas 
för framtidens Aleelever.  
Personligen är jag helt säker 
på att höstterminen 2020 så 
öppnas grindarna för fram-
tidens gymnasieungdomar. 
Förhoppningsvis med ett 
delvis unikt programutbud 
och att många av våra duktiga 

gymnasielärare kommit till-
baka till skolan. 

Den inkompetens som 
herr Sager skrev om är inte 
sann utan alla har gjort sitt 
bästa för att rädda,  i detta 
fallet, en omöjlig situation.

Låt nu ansvariga få 
arbetsro så att våra elever får 
mesta möjliga hjälp i en för 
många jobbig situation. Låt 
alla bittra mäniskor stanna 
på läktaren så reder sig den 
här situationen också till det 
bästa.

Jan Skog (M) 

Det är en kompilcerad 
fråga, då gymnasiet 
har dragits med un-

derskott i fl era år borde det 
kanske gjorts något tidigare 
men vi har trott att det skulle 
gå att få styr på det och vi vill 
att Ale skall ha en gymnasie-
skola. Nu när aleungdomarna 
reser till Göteborg och väljer 
utav alla de skolor som fi nns 
ser vi inget annat råd än 
att stänga gymnasiet. I den 
frågan rådet det inga politiska 
meningsskiljaktigheter. Det 
som skiljer sig är frågan om 
hur det kunde bli så här.

Med de fria etablerings-

rätter som finns för skolor 
gör att det blir inflation i 
gymnasieplatser och med 
mindre kullar av barn de 
närmaste åren framöver, det 
vänder 2017, vet vi inte vilka 
förutsättningar vi har. 

Att driva en verksamhet 
med många miljoner i förlust 
gör att det inte är ansvarsfullt 
mot andra verksamheter och 
vi behöver satsa mer på vår 
grundskola och få ut ung-
domar med godkända betyg. 
Vill bara påpeka att från att 
ha varit ett populärt gymna-
sium blev det dalande siffror 
och populariteten sjönk. Vi 

hade elevmajoritet i skolans 
styrelse som efter valet 2006 
togs bort av alliansregerin-
gen, den verksamheten var 
vi runt om i landet kända för. 
Det finns säkert flera parame-
trar i detta, men dessa är de 
stora så som vi ser det.

Vad är det vi ser som inte 
Alliansen ser i den fria eta-
bleringen av friskolor i vår 
region. För till vems nytta 
är det, vi ser att det är en 
samhällsresurs som läcker 
pengar och många elever blir 
drabbade.

Och vi är väldigt ledsna 
att ta detta beslut, men vi har 
ingen annan möjlighet just 
nu, om man inte har peng-
arna kan man inte bedriva 
verksamhet, du kan inte äta 

oxfile om du inte har råd. Vi 
tycker att lärare och annan 
personal på vår gymnasie-
skola gör ett mycket bra jobb, 
alla elever bör få en rimlig 
chans att slutföra sina studier.

Gymnasiekrisen är helt 
uppenbar i vår region och det 
är verkligen ett slöseri med 
skattemedel med fria etable-
ringsrätter av skolor.

Tillsammans med våra 
samarbetspartier hoppas vi 
på att göra förändringar efter 
nästa val då vi tror på ett 
annat valresultat.

Ingmarie Torstensson 
gruppledare (V)

Kommunstyrelseledamot 
Johnny Sundling 

ordförande (V)
ledamot i Utbildningsnämnden
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Svar på insändaren ”Ale gymnasiums fall”

En bitter Sager borde be om ursäkt

Gerhard Sager 
skriver i Alekuriren 
nr 9 om den kom-

mande nedläggningen av 
Ale gymnasium. Självklart 
har många personer tankar 
om hur förtroendevalda 
och tjänstemän agerat 
kring gymnasiet, men 
ingen av oss har facit för 
vad som var rätt eller fel. 
Det vi kan konstatera är 
att gymnasiets elever har 
varit väldigt nöjda med sin 
skolgång. Nedläggningen 
har inget att göra med hur 

bra eller dålig skolan har 
varit. Inriktningsbeslutet 
från utbildningsnämnden 
är en anpassning till dagens 
situation, där antalet elever 
som söker Ale gymnasium 
inte är stort nog.

Insändarens åsikter om 
hur olika medarbetare 
har skött sitt arbete gäller 
enskilda människor. Det 
är en diskussion som Ale 
kommun inte vill föra på 
insändarsidor.

Karin Dickens 
Informationschef Ale kommun

Ale kommun bemöter Gerhard 
Sagers insändare vecka 10:

Ingen har facit för vad 
som var rätt eller fel
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VÄLKOMNA!

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

Friskolor ger våra ungdomar fl er val
Vi tycker att makten 
och valet ska ligga 
hos ungdomarna
och föräldrarna,
inte bestämmas i

ett möte av politiker! 


