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NÖDINGE. För sjunde 
året i rad arrangerar 
Ale kommun en interna-
tionell entreprenörsut-
bildning i augusti.

27 ungdomar från 
åtta olika nationer 
träffas för att under 
ledning av Oxford Broo-
kes university lära sig 
tänka kreativt – och 
annorlunda.

Fem av deltagarna 
kommer från Ale gym-
nasium som i år fick 
sina kostnader täckta 
genom ett generöst 
bidrag från Alebyggens 
stipendiefond.

– Ta vara på tiden och skapa 
er ett nytt nätverk med 
vänner från spännande delar 
av Europa. De kan komma 
till nytta förr än man anar, 
sa Alebyggens ordförande 
Stina-Kajsa Melin (s) när 
hon överlämnade stipendiet 
till Ale-eleverna.

Utbildningen Unga entre-
prenörer i nya Europa arrang-
eras under en vecka i samarbe-
te mellan Ale gymnasium, Ale 
Utveckling och Oxford Broo-
kes university. Fyra dagar är 
förlagda till kursgården på 
Krokholmen och tre dagar är 
till sjöss på ett större segelfar-
tyg. I år har arrangören hyrt in 
Sveriges största segelfartyg, 
Gunilla, som normalt seglar 

under Öckerö gymnasiums 
flagga. Att segla kräver sam-
arbete, initiativförmåga och 
kreativitet. Precis de hörn-
stenar som bra entreprenör-
skap vilar på.

– Dagarna på vackra Krok-
holmen och seglingen längs 
Västkusten blir minnen för 
livet. Dessutom ska ni veta att 
det inte är någon traditionell 
undervisning. Oxford Broo-
kes university har sin egen 
pedagogik när det gäller att 
utveckla er förmåga att tänka 
kreativt. Alla blir inte företa-
gare efter den här utbildning-
en och det är inte heller målet, 
utan syftet är att lära er att se 
saker ur ett annat perspek-
tiv, redogör Ale Utvecklings 
Kjell Lundgren för Ale gym-
nasiums fem deltagare.

Under våren har elever 
som går andra året fått möj-
lighet att söka till utbildning-
en. Det har skett via ett per-
sonligt brev. Det slutade med 
att Therese Jigfelt, Pontus 
Sahlberg, Alexsandra Plan, 
Moa Jansson och Ann-The-
rese Johansson blev uttagna. 
Något de tacksamt konstate-
rade i tisdags.

– Jag tror det kan ge mig 
något extra att ta med mig i 
framtiden. Det är ett spän-
nande upplägg och ett annor-
lunda sätt att utbilda sig på. 
Sedan är det roligt att träffa 
ungdomar från så många olika 

länder, motiverar Ann-The-
rese beslutet att söka.

Andra var ännu mer kon-
kreta.

– Jag ska starta eget och såg 
det här som en bra utbildning 
för att klara av det i framtiden, 
berättar Pontus Sahlberg.

Ale gymnasiums rektor, 
Roy Jörgensen, är mycket 
glad över att utbildning kan 
genomföras igen.

– Utvärderingen talar sitt 
tydliga språk. Det här ger 
kunskaper för resten av livet. 

Även eleverna som kommer 
från Oxford Brookes univer-
sity påstår att de har lärt sig 
mer under den här veckan än 
de gjort under hela skolår-
et. Många av deltagarna från 
de tidigare åren har fortfa-
rande kontakt med varandra 
och träffas på olika platser i 
Europa.

– Gav fem elever stipendie

Alebyggens ordförande, Stina-Kajsa Melin (s), överlämnade 10 000 kronor i stipendie till de fem elever i Ale gymnasium som 
blivit uttagna till sommarens entreprenörsutbildning. Från vänster: Therese Jigfelt, Pontus Sahlberg, Alexsandra Plan, Ann-
Therese Johansson och Moa Jansson.

UNGA ENTREPRENÖRER
Utbildningen Unga entreprenörer i 
nya Europa hette inledningsvis Mor-
gondagens entreprenörer. 

Konceptet är att låta deltagarna i 
internationellt mixade grupper få 
kläcka affärsidéer, se dess hot och 
möjligheter, ta fram en marknads-
plan och avslutningsvis försöka göra 
en så trovärdig presentation som 
möjligt. 

Hela utbildningen och all kommuni-
kation sker på engelska. 

Seglingen är ett led i arbetet att 
stärka banden mellan deltagarna 
eftersom det ställer krav på god 
samarbetsförmåga.

I NÖDINGE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Alebyggen stöttar blivande entreprenörerttar blivande entreprenörer

Barn- och ungdomsförvaltningen har i veckan 
delat ut årets sommarlovsprogram. Aktivite-
terna är att känna igen från tidigare år, med 
bland annat innebandy, basket orientering, 
ridning, läger på lantgård med mera.

– Som alltid försöker vi finna aktiviteter för 
alla smakriktningar. Vi utformar vårt program 
ihop med föreningslivet. Tyngdpunkten ligger 
på de yngre årgångarna, säger Klas Arvidsson 
på Ale Fritid.

Häftet är något tunnare det här året, men 
det beror på att fotbollsskolorna lyfts ur pro-
grammet.

– Anledningen till det är att föreningarnas 
fotbollsskolor har anmälningstid som går ut 
innan dess att vårt häfte kan distribueras, säger 
Klas Arvidsson.

Ett jättetryck finns på den simskola som ar-
rangeras i Skepplanda simhall, första veckan på 
sommarlovet. Det är en intensivkurs för alla 
barn från sex år.

– Telefonerna går varma. Vi har möjlighet 
att ta emot någonstans mellan 80 och 90 barn, 
säger Klas Arvidsson.

Senare i sommar välkomnas också simkun-

niga barn för märkestagning i Vimmersjön, 
Surtesjön och Hultasjön.

– Det är en lång och populär tradition som 
vi har, avslutar Klas Arvidsson.

JONAS ANDERSSON

”Sommarlov i Ale” har nu delats ut till kom-
munens grundskoleelever.

Erika Holmquist är initia-
tivtagare till Prematur.

En förening för mammor 
med för tidigt födda barn.

Det finns mycket saker 
som är annorlunda när man 
har för tidigt födda barn och 
därför kan det vara skönt att 
jämföra med föräldrar som 
går igenom samma sak.

Det var i november förra 
året Erika Holmquist fick kon-
takt med två andra mammor 

som  gått igenom en prema-
tur förlossning. Sedan dess 
har  de alla träffats en gång i 
veckan för att prata och dela 
erfarenheter hemma hos var-
andra.

Erika berättar att det är 
mycket man inte kan prata 
om med andra föräldrar ef-
tersom många för tidigt födda 
barn inte går igenom samma 
utvecklingsprocess.

 De kan lära sig att tala och 

gå mycket senare, och de blir 
lättare sjuka, säger hon.

En gång i veckan pend-
lar de mellan Skepplanda, 
Älvängen och Alafors där de 
är bosatta, för att träffas till-
sammans med barnen.

 Men vi hoppas på att få fler 
medlemmar som vill dela er-
farenheter och få stöd.

ALMA TISCHLER

Mamma startade prematurförening

Lovprogrammet utdelat met utdelat 
på skolorna

Efter 2 år i Trollhättan utökar vi 
vår verksamhet och är

• Konstant bevakning
• Patrullering
• Närvarobevakning

Företag eller privatperson?
Kontakta oss omgående för mer information.

Ring

00763- 36 99 81763- 36 99 81


