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Kyrkbyskolan har länge varit 
i behov av upprustning. Dålig 
luft, smala gångar och ont om 
mötesplatser. För högstadie-
eleverna som nu flyttat in i Ale 
gymnasiums lokaler är för-

ändringen välkommen. 
– Det är mycket större 

utrymme och man lär känna 
fler folk nu, säger Felicia 
Elofsson, som går i klass 7D.

Andra fördelar som elev-

erna lyfter fram är bättre luft 
och finare matsal. 

Irma Krak i 9C menar att 
det blivit lugnare.

– Det är större och mysi-
gare här och eftersom alla inte 
behöver trängas i små kor-
ridorer har det blivit mycket 
lugnare. 

Det enda som de tycker är 
tråkigt är att de inte får vara i 
hela huset, eftersom man delat 
upp högstadiet och gymnasiet.

– Fast det är ju bara i år, 
tills gymnasieeleverna gått ut, 
säger Felicia Johansson i 7D. 

För gymnasieeleverna blev 
inte det sista året som det från 
början var tänkt. Istället för 
att gå tillsammans med första- 
och andraårselever får de nu 
dela lokal med betydligt yngre 

elever, men man har förståelse 
för situationen. 

Sebastian Nordberg och 
Jonny Mauritzen går sista 
året på estetiska programmet 
med musikinriktning. De har 
den senaste tiden haft fullt upp 

med att repetera inför höstens 
musikföreställningar. Även 
om det sista året inte blev som 
de hade tänkt, påverkas de inte 
så värst mycket av att högsta-
diet flyttat in.

JOHANNA ROOS

Annorlunda år. För Sebastian Nordberg och Jonny Mau-
ritzen, som går tredje året på estetiska programmet med 
musikinriktning, tar det sista gymnasieåret för vad det är.

”Större, fräschare och lugnare”

Nöjda. Felicia Elofsson, Irma Krak och Felicia Johansson på 
Kyrkbyskolan tycker att det mesta har blivit mycket bättre 
sedan flytten till gymnasiets lokaler.

1. Vad är det bästa med  
flytten till de nya lokalerna?

2. Sämsta? Vad saknar du 
från den gamla skolan?

JJonathan Hakso 7D
1. Bättre fritidsgård, café, finare 
lokaler och toaletter. Bättre gym-
nastiksal.
2. Omklädningsrummen och att vi 
inte får vara överallt i huset.

NNatan Da Silva 7A
1. Fräschare lokaler, café, bättre 
skåp.
2. Att vi detta året bara får vara i 
ena delen av huset.

LLinnéa Andersson 7B
1. Bättre luft, trevligare personal i 
matsalen – det känns mer som en 
restaurang här. 
2. Ingenting.

EErika Hellström 7B
1. Bättre mat i bamba, mer ytor att 
röra sig på och slippa trånga kor-
ridorer, bättre luft.
2. Pingisborden.

EEros Lopez 7D
1. Större lokaler, caféteria, närmare 
centrum, bättre bamba.
2. Ingenting.

IIbtissam Al-Shimary 7D
1. Fräschare lokal, caféteria, när-
mare torget, mer utrymme.
2. Pingisborden.

NÖDINGE. Om bara ett 
par månader äger den 
sista studentfesten 
rum på Ale gymnasium. 

Redan nu har den 
stora lokalen anpassats 
för framtiden och Kyrk-
byskolan har flyttat in.

Det minst sagt an-
norlunda året innebär 
en stor utmaning för 
såväl elever och lärare 
som skol- och kommun-
ledning. 

Vid första anblicken är det 
mesta sig likt i den fjärilsfor-
made gymnasiebyggnaden. 
Ungdomar fyller caféterian 
med liv, lärare, bibliotekarier, 
fritidspersonal och kulturar-
betare vandrar längs gång-
arna och musikeleverna spelar 
gitarr.

Men det är inte som det 
brukar. 

I samband med att en enad 
Utbildningsnämnd i februari 
tog beslut om att avveckla Ale 
gymnasium var man också 
överens om att låta de bli-
vande treorna få gå färdigt sin 
utbildning. Samtidigt valde 
man att flytta Kyrkbyskolan 
till gymnasiets lokaler. 

Ett minst sagt udda läsår 
är snart framme i halvtid och 

rektorn Marianne Alfredson 
konstaterar att det inneburit 
stora förändringar för gymna-
sieeleverna.

– Det blev ju inte alls som 
de väntat sig och det finns 
inte någon samlad bild av hur 
gymnasieeleverna upplever 
det här sista året. Det är olika 
för alla, men jag kan säga att 
det är ett väldigt, väldigt, väl-
digt annorlunda år. Självklart 
är det en annan stämning på 
skolan nu och en del av dyna-
miken har gått förlorad, men 
vi försöker att göra det bästa 
utav det. Just nu ligger fokus 
på att ge dem den kvaliteten 
på utbildningen som de blivit 
lovade och vi försöker att dra 
nytta av varandra. Högstadie-
eleverna har varit en fantas-
tisk publik på musikelevernas 
föreställningar och det har 
nästan känts som på gamla 
dar.

IM finns kvar 
Även för hennes egen del har 
mycket förändrats sedan i 
våras, inte minst då hon tog 
över som rektor efter Jonas 
Widén, efter att tidigare haft 
rollen som studie- och yrkes-
vägledare. 

Hon har dessutom fått nya 
kollegor att samverka med, 
inte minst Kyrkbyskolans 

rektor Niklas Odén, som 
numera sitter i samma kor-
ridor. 

Han gläds över de nya 
lokalerna, som han menar 
utgör bra förutsättningar för 
det fortsatta arbetet. 

– Steg två blir att nästa år 
få hit även slöjd- och hem-
kunskapssalar och vi kommer 
även att integrera eleverna i 
den processen. 

Medan Ale gymnasiums 
nationella program läggs 
ner kommer Introduktions-
programmet – IM att finnas 
kvar och där tror man på en 
ökning. När Ale från och med 
nästa år dessutom börjar ta 
emot ensamkommande barn 
går de in på Introduktions-
programmets språkinrikt-
ning. Där räknar man med 
ungefär tolv platser per år. 

Flyttkarusell
Beslutet att avveckla Ale 
gymnasium var oundvikligt. 
Endast 24 elever hade inför 
höstterminen 2013 sökt till 
skolan och kostnaderna för 
att driva verksamheten vidare 
hade blivit alltför höga. En 
förhoppning, enligt Utbild-
ningsnämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C), är att 
mer pengar istället ska kunna 
läggas på grundskolan. 

– Just nu är det dyrt att ha 
kvar våra treor. Det visste vi 
att det skulle bli, men ansåg 
ändå att det är värt att låta 
dem få gå klart. Ur mitt per-
spektiv hoppas jag att man 
kommer att kunna lägga mer 
pengar på grundskolan, men 
de eventuella ekonomiska 
positiva effekterna av gymna-
sienedläggningen kan vi inte 
räkna med att se i någon större 
utsträckning under nästa år. 
Jag vet mer så snart nämnd-
planen och budgeten är har 
antagits. 

Det pågår just nu en flytt-

karusell bland Nödinges 
skolor, då både Kyrkbyskolan 
och Nödingeskolan kommer 
att rustas upp och byggas om. 

– I första hand ser vi över 
högstadiets behov, vad som 
finns och vad som behövs. 
Sedan ska Kyrkbyskolans 
lokaler anpassas efter yngre 
årskurser där behoven ser 
annorlunda ut. Kapprum istäl-
let för skåp, fritidsverksamhet 
och grupprum är några exem-
pel. Behoven av upprustning 
av dessa skolor har funnits 
länge, säger Elena Fridfelt. 
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Ett annorlunda år

Nya tider i gamla lokaler. Niklas Odén, rektor på Kyrkby-
skolan och Marianne Alfredson, rektor på Ale gymnasium 
arbetar nu under samma tak.

NÖDINGE. När gymna-
siet försvinner ställs 
även fritidsverksam-
heten inför en ny 
utmaning: Hitta sätt 
att nå de äldre ale-
ungdomarna, även om 
de går i skolan någon 
annanstans. 

– Det gäller att fun-
dera kreativt och hitta 
nya samarbeten, säger 
drogförebyggaren Tho-
mas Berggren.

När Kyrkbyskolan flyttade 
till gymnasiet fick de även fri-
tidsgården Ungkan med sig. 
Det öppnar upp för ett när-
mare samarbete med Mötes-
plats Ungdom som vänder 
sig till de äldre ungdomarna.

– Vi som jobbar kväll ska 

sätta oss tillsammans och se 
hur vi kan jobba mer ihop, 
säger Christina Magnusson 
Wallöe på MPU. 

Hon menar att utma-
ningen blir att arrangera 
aktiviteter som lockar ung-
domarna att komma till fri-
tidsgården på kvällstid, även 
om man går på gymnasiet i 
Göteborg eller i Kungälv. 

Thomas Berggren, drog-
förebyggare, menar att man 
i Ale har varit bortskämd 
med många äldre engagerade 
ungdomar som vill driva pro-
jekt och fungera som föredö-
men för de yngre. 

– Nu måste vi bli ännu 
bättre på att erbjuda roliga 
aktiviteter så att de stannar 
kvar här på kvällarna. Innan 
har vi kunnat styra på ett 

annat sätt, som att föreläsa 
om alkohol inför studenten 
till exempel. Nu får vi istäl-
let försöka lägga resurserna 
mycket tidigare, något som 
vi ändå redan pratat om att 
göra. Vi får jobba med det vi 
har och lägga ännu mer kraft 
på det.

Ales ungdomar har unika 
möjligheter att påverka sin 
vardag, bland annat genom 
ungdomsfullmäktiga, ung-
domsrådet och påverkan-
storg. Hur mycket dessa 
forum kommer att påverkas 
av Ale gymnasiums avveck-
ling återstår att se.

– Det ska bli intressant att 
se till våren hur påverkan-
storg blir, säger ungdomslot-
sen Sven Nielsen. 
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Ny utmaning för fritid

NÖDINGE. Fräschare lokaler, mer utrymme, bättre 
matsal och närmare till torget.

Kyrkbyeleverna är mer än nöjda med flytten till 
Ale gymnasiums lokaler. 

För gymnasieelevernas del försöker man göra 
det bästa av det minst sagt annorlunda året.
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