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Din viktigaste webbsajt 
de närmaste 5 åren.
Är du boende i Göta älvdalen eller trafi kerar sträckan på väg 
eller järnväg? Nu lanserar vi en helt ny hemsida för projekt 
BanaVäg i Väst – utbyggnaden av fyrfältsväg och dubbelspår 
mellan Göteborg och Trollhättan.

Här hittar du information om alla deletapper och 
special områden som miljö och teknik. Ta del av aktuella 
 projektnyheter, trycksaker och fi lmer. Eller kolla in senaste 
trafi kinformationen för att undvika köer. 

Du är också välkommen att besöka vår utställning i Nol på 
torsdagar kl. 14.00-18.00 eller ringa 020-40 35 00. 

BA N AVÄG I  VÄ ST |  G Ö T E B O R G  –  T R O L L H Ä T T A N

BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden

www.banavag.se

NÖDINGE. I början av 
sommaren tog riksda-
gen beslut om föränd-
ringar i reglerna för till-
träde till högskoleut-
bildning.

De flesta förändring-
arna ska tillämpas från 
och med antagning till 
höstterminen 2010.

Risken är nu uppenbar 
att en grupp människor 
hamnar mitt emellan 
två olika system.

– De nya reglerna 
är inte helt enkla att 
begripa. Jag tycker 
att de alebor som vill 
bevaka sin framtid bör 
ta kontakt med vår 
studie- och yrkesväg-
ledare, Kenneth Widell, 
med det snaraste, säger 
Annette Lorné, biträ-
dande rektor på Lärcen-
trum Komvux i Ale.

Tillträdesreglerna anger 
vilka förkunskaper, det vill 
säga vilken behörighet, som 
den enskilde måste ha för att 
kunna antas till högskoleut-
bildning. Syftet med det nya 
regelverket är att ungdomar 
ska fullfölja sina gymnasiala 
studier under gymnasietiden 
och på så sätt bli behöriga till 
högskolestudier.

En av de viktigaste föränd-
ringarna av tillträdesregler-
na för högskolan är att den så 
kallade 25:4-regeln tas bort. 
Detta ska tillämpas från och 
med antagningen till höstter-
minen 2008.

– 25:4-regeln innebär 
att den som är minst 25 år 
gammal och har 4 års arbets-
livserfarenhet, samt godkänt 
gymnasie-/komvuxbetyg i 
svenska och engelska, auto-
matiskt har grundläggande 

behörighet för högskolestu-
dier, säger Inga-Lena Lin-
denau, rektor på Lärcentrum 
Komvux Ale.

– Det är viktigt att alebor-
na känner till de nya tillträ-
desreglerna, annars riskerar 
en grupp vuxna medborga-
re att hamna mitt emellan två 
system. Vi kan bara accepte-
ra beslutet, men vill samti-
digt erbjuda vår hjälp för dem 
som behöver, fortsätter Lin-
denau.

Välkomnar aleborna
Personalen på Lärcentrum 

Komvux Ale välkomnar så-
ledes de alebor som vill sätta 
sig in i de nya tillträdesregler-
na och dessutom ta del av de 
utbildningsmöjligheter som 
finns.

– Det är ganska ont om tid 
innan de nya reglerna tilläm-
pas och därför är det viktigt 
att vi utnyttjar den flexibilitet 
som finns i vår organisation. 
Tillsammans med vår studie- 
och yrkesvägledare lägger 
man upp en individuell plan. 
Om man väljer att studera hos 
oss så går man sedan tillsam-
mans med läraren igenom 

sitt ämne och de förkunska-
per man har. Eftersom vi har 
oerhört erfarna lärare har de 
ofta en inneboende känsla av 
hur lång studietiden kommer 
att bli, säger Lindenau.

Ta chansen nu
– Vårt budskap till de vuxna 
som saknar behörighet är att 
ta chansen nu, det blir job-
bigare sedan. Vår verksam-
het erbjuder studier på flera 
olika sätt. Man kan välja att 
läsa dagtid, helt på distans, 
eller kombinera båda dessa 
sätt. Prövning erbjuds också, 
säger Annette Lorné.

– Personen väljer själv stu-
diesätt och kan kombinera 
dagtid, eftermiddagstid eller 
hel-/halvdistans. Med en in-
dividuell studieplan strävar vi 
efter att erbjuda varje stude-
rande möjlighet att skaffa sig 
de formella kunskaper som 
krävs för fortsatta studier, av-
slutar Annette Lorné.

Ale Torg 12
Nödinge
0303-97790
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Det är svårt att välja rätt
men det är värt att bry sig.

Du kan påverka din pension på flera olika sätt. Först

och främst kan du välja hur din premiepension ska

placeras. De flesta arbetsgivare avsätter också

pengar till tjänstepensionen varje år. Tillsammans

blir det runt 2 300 000 kr på 40 år.* Det är pengar

som du själv bestämmer över. Dessutom kan du

välja att spara en slant på egen hand, för att öka

möjligheterna att leva det liv du vill i framtiden.

    Ring 0771-711 711 eller kom in till oss så bryr vi

oss om din pension tillsammans.

A

* Exemplet utgår från en 25-årig privatanställd arbetare inom LO-kollektivet
med en månadslön på 16 700 kr. Varje år avsätts 7000 kr i tjänstepension och
4600 kr i premiepension. De årliga beloppen har inflationsjusterats med 2 %
per år. Vi har räknat med en värdetillväxt på 6 % per år.

Ale Torg 12
Nödinge
0303-97790
nordea.se

Gör det möjligt
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– Lärcentrum Komvux ger råd och 
hjälp till aleborna

PÅ ALE TORG
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Grundläggande behörighet 
till utbildning som påbörjas 
på grundnivå har den som:
• fått slutbetyg från ett fullständigt 
nationellt eller specialutformat pro-
gram i gymnasieskolan och fått lägst 
betyget Godkänt i minst 2250 gymna-
siepoäng inklusive lägst betyget God-
känt i kärnämneskurserna svenska 
eller svenska som andraspråk, engel-
ska och matte, eller
• fått slutbetyg från gymnasial vuxen-
utbildning och lägst betyget Godkänt 
i minst 2250 gymnasiepoäng inklusive 
lägst betyget Godkänt i kärnämnes-
kurserna svenska eller svenska som 
andraspråk, engelska och matte.
Reglerna ska tillämpas fr.o.m. antag-

ningen till hösten 2010.
Övergångsbestämmelser:
Gymnasial utbildning
• Sökande med slutbetyg från gym-
nasieskolan och sökande med slutbe-
tyg och samlat betygsdokument från 
gymnasial vuxenutbildning som, innan 
ändringarna föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2010, uppfyller kraven 
på grundläggande behörighet enligt 
nuvarande bestämmelser ska även 
fortsättningsvis anses ha grundläg-
gande behörighet.
25:4-regeln

• Den som före den 1 juli 2008 uppfyl-
ler kraven på grundläggande behö-
righet för tillträde till utbildning som 
påbörjas på grundnivå enligt den så 
kallade 25:4-regeln, skall även där-
efter, dock längst till och med den 
31 december 2011, anses ha grund-
läggande behörighet för tillträde till 
utbildning som påbörjas på grund-
nivå. Övergångsreglerna kommer att 
tolkas så att den som uppfyller kraven 
i övrigt, men fyller 25 år under andra 
halvåret 2008 också omfattas av över-
gångsreglerna.

Nya tillträdesregler för högskoleutbildninghögskoleutbildning

Nya tillträdesregler kommer att gälla för högskoleutbildning. Lärcentrum Komvux Ale står till 
tjänst med att reda ut de nya begreppen och ta fram individuella studieplaner för de alebor 
som önskar. Från vänster: Kenneth Widell, studie- och yrkesvägledare, Berit Aronsson, lärare, 
Svante Muncker, lärare, Annette Lorné, biträdande rektor, och Inga-Lena Lindenau, rektor. 

Gäller t.o.m. onsdag 15/11 2007 med reservation för slutförsäljning.

För dig som är ute i god tid

Syntettäcke
Southport (ord. 399:-)
Ett billigt men för priset ett riktigt bra
täcke. Borstat yttertyg för mjukare känsla.

Syntetkudde och fjäderdunkudde
(ord. 149:-/st) Fast och medelhög kudde. 

NYA TILLTRÄDESREGLERNA


