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Grundskolan i Ale åt rätt håll
ALE. Nu ökar betygen i 
Ales skolor. 

Höstens terminsbetyg 
visar en tydlig för-
bättring jämfört med 
höstterminen 2014. 

Tidigare har det varit 
främst de yngre elev-
erna som fått bättre 
resultat, men nu ser vi 
också bättre resultat för 
eleverna på högstadiet.  

– Att vi nu även i högstadiet 
kan se att det arbete som sker 
i våra skolor ger resultat gör 
mig oerhört glad. Det är i 
våra klassrum det sker, och 
det är våra pedagoger och 
elever som gör jobbet, sä-
ger Dennis Ljunggren (S), 
ordförande i utbildnings-
nämnden.

– Det är väldigt roligt att 
se hur fler och fler elever i 
Ale når bättre resultat i sko-
lan. Medvetna, långsiktiga 
satsningar och en samsyn på 
hur viktigt det är att skol-
resultaten förbättras ger nu 
resultat, säger Elena Frid-
felt (C), vice ordförande i 
utbildningsnämnden. 

Bättre i hela högstadiet
Höstterminsbetygen visar 
stora resultatförbättringar 
för hela högstadiet i kom-
munens skolor jämfört med 
höstterminen 2014 för me-
ritvärde, andel behöriga till 

gymnasiet och andel elever 
som nått målen i alla ämnen. 

Förbättringen är också 
tydlig när vi jämför resul-
taten för samma elevgrupp. 
Eleverna i årskurs 9 har 
förbättrat sina resultat vä-
sentligt jämfört med höst-
terminen 2014 när de gick i 
årskurs 8. 

Därför är betygen högre
Genom breda satsningar på 
kvalitetsarbete, utveckling 
och medvetna satsningar på 
pedagogiskt ledarskap har 
kvaliteten på undervisningen 
höjts:

– Nu börjar vår satsning 
på utvecklingsprogrammet 
I Ale skolor vill vi lära oss 
mer synas i resultaten. Jätte-
kul! säger Eva Lejdbrandt, 
sektorchef för sektor utbild-
ning, kultur och fritid.

– Till syvende och sist ska 
resultatförbättringen i våra 
skolor kopplas till att våra 
medarbetare och elever gjort 
ett fantastiskt arbete. Resul-
tatförbättringen kommer 
inte av sig själv utan genom 
hårt och långsiktigt arbete. 
Det är med stolthet jag nu 
äntligen ser att kunskapsför-
bättringen syns på lågstadiet, 
mellanstadiet och högstadiet 
säger Joakim Östling, verk-
samhetschef för grundsko-
lan.

             

      

Årskurs HT-15 HT-14 HT-15 HT-14 HT-15 HT-14
Årskurs 7 199 185 75 % 73 % 70 % 58 %
Årskurs 8 189 176 66 % 63 % 57 % 51 %
Årskurs 9 187 182 69 % 67 % 55 % 54 %

ANDEL BEHÖRIGA 
TILL GYM YRKES
FÖRBERANDE  MERITVÄRDE

ANDEL ELEVER 
SOM NÅTT 
MÅLEN I ALLA 
ÄMNEN
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