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Bättre Bil
Nödingevägen 2, 449 31 Nödinge
tel 0303-960 96 • www.battrebil.se

FRI 
LÅNEBIL!

...när du servar 
bilen hos oss!

3:A SURTE, NORRA
Visning på lägenheten den 22/3. Visningsadress Idrottsvägen 8B
Ljus välplanerad lägenhet totalrenoverad men ett helkaklat snyggt 
badrum och en smakfull färgsättning i hela lägenheten. Lugnt populärt 
område med bra kommunikationer bara 10 min till Göteborg. Måste ses.
Avg. 2.831:- Pris 750.000:- eller bud.

ALAFORS
Visas onsdag 21/3 16.30-17.30. Visningsadress Alingsåsvägen 60 
1,5 plansvilla med källare, byggd 1924 tillbyggd 1996 med 4 rum och 
kök om ca 120 kvm boarea och ca 73 kvm biarea, stor tomt om 4190 
kvm. Lugnt lantligt belägen i utkanten av Alafors. 
Visst uppfräschningsbehov. Pris 1.395.000:- eller bud.

Oslipad Diamant

Vi har kunder som söker större bostad.
Skall du sälja kontakta oss.

OBS Vi söker hästgårdar till fl era 
anmälda köpare. Skall Du sälja? 

Passa då på under vår årliga kampanj 
Gårdsvecka, 19, 7-13 maj.

Linda Johansson Hans Götestam

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN

0303 - 74 66 90
www.axelssonsfast.se

0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Det är vi
som säljer
bostäder

i ditt
område.

Handledare Tomas Johansson instruerar Fredrik Alfredsson, 18, på WI-KA Mekaniska verk-
stad i Nödinge. Företaget har tagit fram en handledarmanual och en utbildningsplan som an-
vänds när praktikanter och praoelever kommer på besök. Båda parter vet hela tiden vad som 
gäller.

WI-KA en mönsterarbets-
plats för praktikanter
NÖDINGE. Arbetet med 
att stärka samarbe-
tet mellan skola och 
näringsliv fortgår i Ale 
kommun.

Mycket handlar om 
att skapa mötesplatser 
och forum där skola och 
arbetslivet i Ale kan 
kommunicera.

Att få företagen att 
se fördelarna med att 
ta emot praktikanter 
och praoelever är en 
nyckelfråga, där har WI-
KA Mekaniska i Nödinge 
mycket att lära andra.

Satsningen Skola och arbets-
livsforum har burit frukt. 
Målet att skapa en beståen-
de plattform varifrån närings-
livets behov bättre ska kunna 
tillgodoses av skolan är nära.

– Vi försöker hitta de perma-
nenta lösningarna. Det får inte 
bli ett projekt, utan vi vill skapa 
bestående vägar där skolan och 
näringslivet lätt hittar varan-
dra. Databasen Alepraktiken är 
en åtgärd och ett verktyg som 
elever ska använda för att få in-
formation om företagen i Ale. 
Den ska också vara en tillgång 
för företagen som kan lägga ut 
nödvändig information om vad 
de kan erbjuda på sidan, säger 

Tage Lindström, projektle-
dare för Skola och arbetslivs-
forum.

En arbetsgrupp med förvalt-
ningschefen för utbildnings- 
och kulturnämnden, Ale Ut-
veckling, lärare, syokonsu-
lenter och företagsrepresen-
tanter har bildats. Tanken är 
att denna gruppen ska träffas 
regelbundet för att diskute-
ra, följa upp och ventilera nya 
frågor som rör skola och nä-
ringsliv.

Jätteviktig plattform
– Den plattformen är jätte-
viktig. I en sådan grupp har 
vi kontakter på alla nivåer och 
bör därmed kunna bli hand-
lingskraftig, säger Ulrik Sand-
berg, vice vd på WI-KA Me-
kaniska och som har varit en av 
eldsjälarna i projektet.

Ulrik nappade tidigt på idén 
med att utbilda handledare på 
företagen och tog dessutom 
fram ett utbildningsprogram 
för de praktikanter som kom 
till företaget.

– Det är helt suveränt – för 
alla. När eleven kommer och 
hälsar på veckan innan kan 
han eller hon redan då få med 
sig en pärm där det står vad vi 
kommer att göra under prak-
tikperioden. För handledarna 

är det en trygghet i att slippa 
tänka på att sysselsätta elev-
erna. Det står i manualen vad 
som ska göras och hur vi ska 
lära dem att utföra uppgifter-
na, berättar Ulrik Sandberg.

När lokaltidningen hälsar 
på är Fredrik Alfredsson, 18, 
från Mimers Hus och Kung-
älvs tekniska program på prak-
tik. Han är ett levande bevis på 
att manualerna fungerar.

– Det har varit en suverän 
praktiktid här. Allt är noga pla-
nerat och jag vet hela tiden vad 
jag ska göra. Sedan blir det inte 
sämre av att det är trevliga ar-
betskamrater, säger Fredrik.

Hans handledare, Tomas 
Johansson, är inne på samma 
linje.

– Det är en trygghet för alla 
att slippa hitta på saker som ska 
göras. Vi följer en planering 
som vi vet fungerar.

I april erbjuds Ales företaga-
re att anmäla intresserade till 
en ny handledarutbildning.

– Alla borde gå. Att kunna 
ta emot praoelever på ett bra 
sätt är en garanti för att kunna 
rekrytera bra medarbetare i 
framtiden, säger Ulrik Sand-
berg.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Och i april får fler företag chansen att lära sig knepen


