
VÄSTKUSTEN. Kreativt tän-
kande, initiativförmåga, 
sätta mål – och inte minst se 
till att infria dem.

Entreprenörskap är så 
mycket mer än att starta 
eget företag.

24 ungdomar från åtta 
olika länder kan bekräfta det 
efter en veckas utbildning på 
Västkusten under ledning av 
Oxford Brookes university.

Utbildningen Unga entreprenörer 
i nya Europa arrangerades i veckan 
för sjunde året i rad. 24 deltagare 
från åtta länder helt utan kunskap 
om varandra träffas på Ale gymna-
sium och körs sedan ut till lägergår-
den på Krokholmen utanför Tjuv-
kil. Det är en idyll på Västkusten 
som skänker lugn och manar till in-
spiration.

– Dessutom är den unik för många 
av ungdomarna som kommer uti-
från. Landskapet och miljön är svår 
att sätta ord på. Vår ryska deltagare 
smattrade med kameran hela tiden, 
men kände ändå inte att hon kunde 
fånga vad hon upplevde. Då ska vi 
ändå komma ihåg att vädret inte har 
varit det bästa, underströk Anders 
Helsing, Göteborgsregionen.

Kreativitet
Syftet med att föra samman del-
tagarna på just 
Krokholmen är 
att öppna sin-
nena och skapa 
utmärkta förut-
sättningar för 
kreativt tänkan-
de, vilket är mål-
sättningen med 
hela utbildnings-
veckan. Roger 
Mumby-Croft 
och Nicolette Michels från Oxford 
Brookes university leder kursen.

– Trots att deltagarna har så skilda 
ursprung lär de känna varandra väl-
digt fort. Det går faktiskt fortare 
för varje år. Årets upplaga behövde 
bara ett par minuter innan de fung-
erade som en grupp, berättar Nico-
lette Michels.

Ute på Krokholmen vänta-
de teambildande aktiviteter, före-
läsningar och projektarbete. Fri-
tidsledare från Ale Fritid, Jonas 
Ekstrand och Thomas Hermans-
son, såg till att det aldrig blev utrym-

me för någon hemlängtan. Maten, 
en viktig och central ingrediens, 
tillreddes och serverades med stor 
fantasi och omsorg under ledning 
av Tomas Nilsson och Christina 
Magnusson Wallöe. 

– Jag gillade verkligen ön. Det var 
så skönt att vara borta från teve, in-
ternet och alla vardagliga ting. Land-
skapet var så stimulerande och passa-
de perfekt in i temat kreativt tänkan-
de, sa Dorota Dudowicz, 18, en av 
fyra deltagare från Polen.

Efter fyra dagar 
på ön väntade tre 
dagar till sjöss på 
Sveriges längsta 
segelfartyg, Gu-
nilla. Normalt 
sett används hon 
av Öckerös seg-
lande gymnasie-
skola, men fanns 
nu tillgänglig för 

att visa unga entre-
prenörer Västkustens pärlor.

– Att segla ihop har varit en ge-
nomgående aktivitet i projektet. För 
att kunna hissa segel på de stora far-
tygen ställs det stora krav på samar-
bete och kreativitet. Det blir också 
ett bestående minne för många av 
deltagarna, menade Kjell Lund-
gren, projektledare från Ale Ut-
veckling.

Projektarbete
Tidigt delas ungdomarna in i grup-
per om fyra. Tillsammans ska de 
utföra ett projektarbete under 

veckan. Hälften fick i uppdrag att 
skapa bärande idéer för hur servicen 
på ön Krokholmen skulle kunna ut-
vecklas och hur nya målgrupper kan 
nås. Den andra halvan skulle klura 
ut nya produktidéer för gem. Pre-
sentationerna hölls ombord på Gu-
nilla när fartyget angjort Göteborgs 
hamn. I publiken fanns ett antal ce-
lebra gäster däribland Ales närings-
livschef, kommunalråd och Bertino-
ros vice borgmästare.

– Det har varit ett jätteintressant 
arbete, kanske inte arbetsuppgiften 
i sig, men samarbetet med männis-
kor från så många olika länder och 
kulturer. Vi ser verkligen saker och 
ting på olika sätt, men det betyder 
inte att det ena är mer rätt – tvärt-
om. Genom mångfalden blir idéerna 
ännu starkare och mer belysta, ansåg 
Jack Collins, 20, studerande på uni-
versitet i England.

Inget åttonde år
Något åttonde år för utbildningen 
Unga entreprenörer i nya Europa 
blir det inte. Åtminstone inte nästa 
år. Istället finns andra spännande 
planer.

– Vi kommer att genomföra en 
professionell utvärdering av utbild-
ningen som nu har pågått i sju år och 
engagerat 200 ungdomar i Europa. 
Vad har utbildningen betytt för 
dem? Vad har den medfört för posi-
tiva effekter? Vi tror oss veta att vår 
modell är och har varit framgångs-
rik. Nu vill vi få det på papper för 
att kunna presentera den för andra. 
Vilka är framgångsfaktorerna när 
man jobbar med kreativit tänkan-
de och entreprenörskap? säger Kjell 
Lundgren som hoppas få hjälp av 
universitet i arbetet med att sam-
manställa en opartisk utvärdering.

Att utbildningen Unga entrepre-
nörer i nya Europa med sin inter-
nationella prägel kommer att leva 
vidare är alla övertygade om.

– Genom att genomföra en or-
dentlig utvärdering, skapar vi ett 
bra underlag för att höja statusen 
på utbildningen i framtiden. Då kan 
vi peka på tydliga resultat och vilka 
värden utbildningen har gett tidiga-
re deltagare, säger Roy Jörgensen, 
rektor i Ale gymnasium.

– Det kan också leda till att vi 
hittar många nya och kanske större 
medfinansiärer till utbildningen.

Projektet fick bästa tänkbara 
marknadsföring, då Gunilla angjor-
de bryggan i Lysekil. Vid rodret stod 
en av deltagarna, Lukas Riedel, 18, 

som fick äran att assistera skeppa-
re Peter Kaaling. En meter längre 
fram på samma brygga låg Göthe-
borg – Ostindiefararen som med sitt 
äventyr bakom sig är Sveriges stora 
publikmagnet.

– Här ligger vi riktigt fint, mös 
ledningen för Unga entreprenörer i 

nya Europa.
Bättre PR är svårt att få.
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Här utbildas unga 
entreprenörer i nya Europa
– Efter sju år ska modellen utvärderas och bli 
användbar även för andra målgrupper

OMBORD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Finansiärer: Västra Götalandsregionen, Eka 
Chemicals, Alebyggen och Ale kommun.
Arrangörer: Ale Utveckling, Ale gymnasium, 
Göteborgsregionen och Oxford Brookes uni-
versity.
Deltagare: 24 killar och tjejer, 17-25 år från 
Polen, Finland, England, Italien, Ryssland, 

Moldavien, Tyskland och Sverige.
Syfte: Utbilda i kreativit tänkande och entre-
prenörskap. Att stärka ungdomar att våga för-
verkliga sina idéer genom att tänka både posi-
tivt och kritiskt. Skapa internationella nätverk 
och förbättra språkkunskaperna.

När segelfartyget Gunilla angjorde bryggan i Lysekil stod en av deltagar-
na, Lukas Riedel, 18 vid rodret, han fick äran att assistera skeppare Peter 
Kaaling.

Dorota Dudowicz, 18, en av fyra deltagare från Polen, visar stolt upp sin 
mind-map: "Me as an entrepreneur".

UNGA ENTREPRENÖRER I EUROPA

Projektarbetet att antingen utveckla servicen och aktiviteterna på ön 
Krokholmen eller skapa en ny produkt av ett gem slukade mycket tid. Del-
tagarna arbetade i tvärgrupper och all kommunikation i utbildningen sker 
på engelska, vilket inte var några problem för Jack Collins från England...

Gunilla.Gunilla.


