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ÄLVÄNGEN. Ale gymna-
sium lever vidare fast 
i en ny form och på en 
annan ort.

Älvängens tidigare 
vårdcentral har blivit 
skola.

– Här erbjuder vi 
elever introduktions-
program för att komma 
vidare till fortsatta 
gymnasietudier eller 
yrkesutbildningar. Dess-
utom har vi språkin-
troduktion för de som 
behöver, berättar lärare 
Robert Andersson-West-
lund när han visar runt i 
lokalerna.

De sista avgångseleverna 
sprang ut ur Ale gymnasium 
i våras, men skolan är inte 

nedlagd – bara flyttad och 
med en renodlad inriktning. 

– Det är viktigt för oss att 
nå ut, inte minst till grannar, 
att vårdcentralen har flyttat 
och att det numera är utbild-
ning som bedrivs i fastighe-
ten. Vårt introduktionspro-
gram vänder sig till elever 
som läser upp sina betyg för 
att bli behöriga till nationella 
gymnasieutbildningar. Mer 
än hälften av våra elever lä-
ser dock språkintroduktion, 
det är dels de som är asylsö-
kande dels de som har uppe-
hållstillstånd, säger Robert 
Andersson-Westlund.

Flytten till den tidigare 
vårdcentralen i Älvängen har 
varit positiv och ett lyft för 
verksamheten, men den det 
har också tagit kraft.

– Alla som flyttar vet att 
det är jobbigt. Planering-

Nicole Buena, Patricia Lindberg, Emmely Fosse och Jasna Tina Mirzai trivs med undervisningen på nya Ale gymnasium som har 
�yttat till tidigare Älvängens vårdcentrals lokaler.

en har inte varit den bästa. 
Det är svårt att bedriva un-
dervisning samtidigt som en 
betongvägg rivs, men vi har 
gjort vårt bästa och elever-
na har accepterat förutsätt-
ningarna bra. Nu börjar vi 
komma iordning och plus-
effekterna är många. Det har 
blivit en mysig och personlig 
skola som fortfarande är un-
der utformning. Eleverna är 
delaktiga i processen och jag 
tror de mår bra av att skolan 
ligger en bit från centrum. 
Här är det inget annat som 
stör, utan det blir ett bra fo-
kus på att lära, säger Robert 
Andersson-Westlund. 

På programmet för språ-
kintroduktion är Jenny An-

dersson ansvarig lärare.
– De flesta av eleverna 

är väldigt motiverade att 
snabbt lära sig så mycket 
svenska som möjligt. Dels 
för att komma vidare i sin 
utbildning dels för att kom-
ma in i samhället och kunna 
prata svenska med sina nya 
vänner. Undervisningen fo-
kuserar främst på att lära sig 
grunderna i svenska språket. 
Sedan kan eleverna gå vidare 
till annan utbildning eller ar-
bete. Förutom svenska läser 
de engelska, matte och vissa 
SO- och NO-ämnen för att 
framförallt lära sig de svens-
ka begreppen i ämnena, be-
rättar hon. 

Elever som läser språ-

kintroduktion har helt olika 
bakgrund.

– Vissa elever har nästan 
gått klart gymnasiet i sina 
hemländer och vissa har lite 
kortare skolbakgrund. Så alla 
kan olika mycket om olika 
saker. En del har mycket ar-
betslivserfarenheter medan 
andra inte har jobbat alls, 
berättar Jenny Andersson.

Gemensamt för eleverna i 
Ale gymnasium är att dagen 
börjar med gemensam fru-
kost och en titt på nyheter-
na. På skolan finns också en 
matsal där det serveras lunch 
dagligen.

– Det är en god trivsel på 
skolan och upplägget med 
frukosten är suveränt. Det 

blir många bra samtal och en 
start på dagen som jag tror 
alla gillar, säger Robert An-
dersson-Westlund.

Än så länge används 
knappt hälften av fastighe-
ten, men till hösten är det 
enligt gällande plan tänkt 
att Komvux ska flytta in. Det 
blir en bra kombination och 
en helhet i huset som kom-
mer att gagna alla.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Den gamla vårdcentralen 
i Älvängen har blivit skola

Det har blivit 
en mysig och 
personlig skola 
som fortfarande 

är under utformning.
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