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Köp El till Inköpspris  
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NÖDINGE. När Ale 
gymnasium läggs ner 
och förvandlas till en 
högstadieskola får det 
konsekvenser för övriga 
verksamheter i huset.

Komvux Ale kommer 
att fl ytta på sig.

– Vi mellanlandar 
i Himlaskolan under 
det närmaste halvåret 
för att sedan ta plats 
i Älvängens före det-
ta vårdcentral, säger 
utbildningshandläggare 
Gunilla Johansson.

Komvux Ale har varit statio-
nerat i Nödinge sedan 1995 
när verksamheten tog plats 
i gymnasiet. Under åren 
2001-2007 huserade man i 
lokaler på Ale Torg för att 
sedan återvända till gymna-
siet igen.

– Vi är vana vid att kuska 
runt. Att vi behöver fl ytta 
på oss den här gången beror 
helt enkelt på att det blir en 
högstadieskola och att man 
behöver ha tillgång till loka-
lerna. Kulturskolan och bib-
lioteket blir emellertid kvar, 
berättar Gunilla Johansson.

Fjorton lärare på Kom-
vux Ale undervisar drygt 350 
elever per termin. Ålder-
spannet på eleverna är för 
närvarande 19-73 år.

– Vi driver igenom många 
elever i förhållande till vår 
personalstyrka och erbjud-
er samtidigt väldigt många 
kurser, säger rektor Monika 
Nilsson som förklarar att 
verksamheten är till för dem 
som inte har en fullständig 

grundskole-/gymnasieut-
bildning eller som behöver 
komplettera för att komma 
vidare.

– Vi fyller också en väldigt 
viktig funktion för dem med 
invandrarbakgrund. För 
många är Komvux första ste-
get ut i arbetslivet.

Kursutbudet omfattar 
teoretiska ämnen, men även 
yrkesutbildningar i form av 
omvårdnadsprogrammet, 

anläggningsmaskiner och 
lärling; väg/anläggning samt 
butik och handel.

Komvux Ale tittade på 
ett par olika alternativ inn-
an det slutligen blev bestämt 
att fl yttlasset går till den före 
detta vårdcentralen i Älväng-
en.

– Lokalerna behöver dock 
iordningställas för vårt än-
damål och det kommer att 
ta sin lilla tid. Av den an-

ledningen mellanlandar vi 
i Himlaskolan, året ut. Vi 
kommer att ha semester-
stängt vecka 27-31, därefter 
fi nns vi på plats i Alafors, sä-
ger Gunilla Johansson.

– Vi kommer att nytt-

ja den del av Himlaskolan 
där administrationen och 
NO-salarna har varit inrym-
da. Det innebär att vi får vår 
ingång på gaveln ut mot den 
stora parkeringen, avslutar 
Gunilla Johansson.

– Men mellanlandar i Alafors
Komvux Ale fl yttar till Älvängen

Komvux Ale, här representerade av utbildningshandläggare Gunilla Johansson och rektor Monika 
Nilsson, förbereder flytt från Ale gymnasium. 

Till hösten kommer Komvux Ale ha sin verksamhet förlagd i 
Himlaskolan, Alafors…

…för att vid årsskiftet flytta in i före detta Älvängens vårdcen-
tral.
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