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Skolstart  

på Lärlingsgymnasiet
Upprop för år 1 fredag 22/8 kl. 10.00

 Upprop för år 2 torsdag 21/8 kl. 10.00

Upprop för år 3 ondsdag 20/8 kl. 10.00

Välkomna alla elever!
Hälsningar personalen som längtat efter er!

Hålstensvägen 6 i Älvängen 0768-712027 eller 0768-712670

Vill förbättra för unga

GRATIS
Prova-på-
vecka! v.35

Drop in enligt schema 

på hemsidan
För anmälan ring
0707-49 23 38 

Torggatan, ÄlvängenTorggatan, Älvängen

Kursstart v.36

Gå in på www.andrum.in 

och skriv ut höstens schema

Yoga för män
Yinyoga med meditation

Hormonyoga för kvinnor
Kundaliniyoga
Barnyoga 

Senioryoga

Yoga
Träning för kropp & själ!

When you think that it’s possible  
- then the magic starts

Nyheter

NÖDINGE. Otrygghet, 
mötesplatser, ohälsa 
och drogmissbruk.

En färsk ungdomsen-
kät, LUPP, redovisade 
ett antal stora utma-
ningar i Ale kommun.

Åtta ungdomar fi ck 
därför sommarjobba 
som kommunutveck-
lare med uppgift att 
formulera ett förslag till 
handlingsprogram för 
att förändra ungdomssi-
tuationen i Ale.

Resultatet från LUPP-un-
dersökningen låg till grund 
för uppdraget. För att få en 
ännu bättre grund för sina 
förslag valde de unga kom-
munutvecklarna att genom-
föra en fördjupad enkät med 
tolv frågor som bara fokuse-
rade på de fyra problemom-
rådena. Det skedde både via 
internet och genom intervju-
er ute i kommunen.

– Vi har haft livliga diskus-
sioner, men är väldigt nöjda 
med resultatet. Vi kommer 
att kunna leverera konkreta 
åtgärdsförslag som politiker-
na snabbt kan ta beslut om, 
säger Gustav Häger, 16.

Under den gångna hel-
gen har ungdomarna jobbat 
intensivt med att formule-
ra handlingsprogrammet. 
Innehållet är de än så länge 
tysta om, men några saker 
ha de redan presenterat för 
kommunens politiska led-
ning. Isabell Korn (M) och 
Paula Örn (S) gästade kom-
munutvecklarna i veckan.

– Det var ett bra möte och 

vi fi ck positiv respons. Vi 
nämnde bland annat att den 
psykiska ohälsan är utbredd 
bland elever i grundskolan. 
Ett sätt för att snabbare upp-
täcka problemen hade varit 
att genomföra ett obligato-
riskt besök hos skolkuratorn 
varje år på högstadiet. Man 
träffar ju skolsköterskan en 
gång om året, så varför skul-
le det inte vara möjligt att få 
prata med kuratorn när det 
är så många som mår psy-
kiskt dåligt, undrar Sanna 
Adielsson, 17.

Brist på sociala mötesplat-
ser är en annan ständigt åter-
kommande kommentar.

– Det är främst de äldre 
ungdomarna, som av natur-
liga skäl inte känner sig hem-
ma på fritidsgårdarna, som 
saknar en plats att träffas på, 
säger Ida Fogelström, 17.

Otrygghet
Otryggheten var annars det 
ämne som upptog mest tid. 
Det handlar inte bara om 
mörka gator och kvarter, 
utan många elever känner 
sig inte ens trygga i klass-
rummet.

– Det handlar om att lä-
rarna inte ser och upptäcker 
hur alla mår. Vad det beror 
på kan vi bara spekulera i. 
Lärartätheten? Lönen? Hur 
som helst tycker vi att det är 
viktigt att signalera att både 
LUPP:en och vår fördjupade 
enkät berättar om en otrygg-
het i klassrummen. Mobbing 
måste lärarna också bli mer 
uppmärksamma på.  När 
du börjar högstadiet är det 
många som inte känner de 
äldre eleverna och det är 
också ett skäl till att många 
inte känner sig trygga. Det 
måste man göra något åt, 

menar Andreas Tallian, 17.
Otryggheten i klassrum-

met är störst bland fl ickor i 
årskurs 8, där nästan hälften 
av de svarande känner sig 
otrygga.

Oacceptabelt
– Det är oacceptabelt! Är det 
någonstans alla borde kän-
na sig trygga så är det väl i 
klassrummet? menar Gustav 
Häger.

Platser som känns särskilt 
otrygga är av naturliga skäl 
där det ofta saknas belys-
ning, men också Älvängens 
resecentrum omnämns med 

stor frekvens bland de sva-
rande.

– Det har blivit ett ”häng” 
där. Nu låser de ofta dörrar-
na tidigare på kvällen och 
även på helger är det stängt. 
Då blir det istället oroligt 
på utsidan, säger Douglas 
Thompson, 17.

För att motverka otrygg-
heten utomhus och runt 
pendelstationerna har trygg-
hetsvärdar engagerats liksom 
nattvandrare.

– Det ser lite olika ut på 
respektive ort, men ungdo-
marna har idéer kring detta 
också, infl ikar fritidsledare 

Andreas Holmgren.
Drogmissbruket är som 

vanligt med på den svarta lis-
tan och de unga kommunut-
vecklarna är mycket kritiska 
till att skolan inte tar ett 
större ansvar. De kräver att 
Ale inför en form av obliga-
torisk temaundervisning om 
missbruk.

Till skillnad från vanliga 
ungdomsenkäter har kom-
munutvecklarna försökt att 
sätta ord på vad som är fel 
och vad som bör göras för att 
åtgärda bristerna.

– Jag hoppas verkligen 
att det blir ett antal förslag 

som är direkt genomförbara. 
En del saker behöver kanske 
utredas för att pröva förut-
sättningarna. Dessutom kan 
det också vara en del frågor 
som inte är politiska, utan 
beslut som våra tjänstemän 
”äger”. Det känns angeläget 
att se över hur kontakten ska 
ske mellan ungdomarna och 
tjänstemännen, säger kom-
munalråd Paula Örn (S) och 
tillägger:

– Det är viktigt att ung-
domarna får respons på sina 
förslag och att de känner att 
det är meningsfullt att försö-
ka påverka.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Kommunutvecklare som sommarjobb. Åtta ungdomar har fördjupat sig i vad som bör göras i Ale för att förbättra ungdomssituatio-
nen. De har fokuserat på fyra problemområden, otrygghet, mötesplatser, ohälsa och drogmissbruk. Nu får Ales politiker ett konkret 
handlingsprogram. Från vänster Sanna Adielsson, Gustav Häger, Andreas Tallian, Patricia Lindberg, Elin Johansson, Douglas Thomp-
son, Josefine Wintell och Ida Fogelström.

VI VÄXER…
…och behöver utöka personalgruppen.  

Vi söker nu 
Lärare Fordon & Transport; inriktning transport

Lärare i Svenska
Specialpedagog alt speciallärare

Lärare Handel & Service
Skolsköterska

Är du intresserad så ta kontakt med;
Malin Luukinen (Rektor) tfn 0768-712027 eller 

malin.luukinen@larlingsgymnasiet.se

Hålstensvägen 6 i Älvängen 0768-712027 eller 0768-712670

– Sommarjobbade som kommunutvecklare


