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Ta tag i din framtid
Öka dina möjligheter 
och bredda dina alternativ

Vi på Lärcentrum Komvux Ale öppnar dina vägar.  Sök 
våra kurser och utbildningar nu!

Lärcentrum Komvux i Ale erbjuder dig intressanta kurser och 
vidareutbildningar. Du som behöver läsa in gymnasiekom-
petens, som vill ha behörighet till studier på högskolenivå 
eller som vill gå en av våra yrkesutbildningar till exempel 
friskvårdsterapeut är varmt välkommen till oss.  
Sista ansökningsdag är onsdagen den 15 maj.

Vi hjälper dig med dina framtidsplaner
Du har alltid möjlighet att tillsammans med vår studie- och 
yrkesvägledare, Kenneth Widell samtala runt dina framtids-
planer i ett vägledningssamtal. Ring expeditionen för att 
boka tid med studie- och yrkesvägledaren.

Hos oss kan du studera:
• Svenska, från grundläggande nivå till gymnasial nivå A, B
• Svenska som andraspråk, från grundläggande nivå till 

gymnasial nivå A, B
• Samhällskunskap, från grundläggande nivå till gymnasial 

nivå A, B
• Engelska, från grundläggande nivå till gymnasial nivå A, B
• Matematik, från grundläggande nivå till gymnasial nivå 

A, B, C, D, E

• SFI – svenska för invandrare, svenska för invandrare som 
inte har kunskaper i svenska motsvarande SFI-nivå 

• Biologi, gymnasial nivå A, B
• Kemi, gymnasial nivå A, B
• Fysik, gymnasial nivå A, B
• Datorkunskap, gymnasial nivå 
• Naturkunskap, gymnasial nivå A, B
• Särvux, vänder sig till vuxna med funktionsstörningar och 

funktionshinder. 

Kontakta oss
Ring vår expedition på tfn 0303-330 341, 330 358, eller kon-
takta vår studie- och yrkesvägledare, Kenneth Widell, på tfn 
0303-330 139. Ansökningsblanketten hittar du på vår webb-
sida, www.ale.se/komvux eller kontakta expeditionen.

Dashne Ahmed, 21 år

Studerar: engelska, svenska 
och naturkunskap

Mål: Studera till personal-
vetare

”Komvux i Nödinge har ett 
väldigt gott rykte, jag flyttade 
till Ale kommun från Göteborg 
bara för att studera här. ”

Tobias Saarijärvi, 22 år

Studerar: engelska, matte, 
svenska och naturkunskap

Mål: Studera till nätverkstek-
niker

”Vissa tycker att det är mindre 
bra att läsa på Komvux men det 
är ju helt fel, istället är det ju nå-
got som hjälper en framåt. Jag 
hoppas att fler kan förstå det. ”

Vi studerar på Komvux! Läs mer om Dashne och Tobias på www.ale.se/komvux 

Ny startplats för promenad 
och stavgångsgrupperna
Måndagar och onsdagar kl 09.00 startar våra promenadgrup-
per från boulehallen vid Alafors fabriker. Detta gäller från den 
5 maj. 

Busshållplats: Alafors Spinnerifabrik. Sväng vänster efter 
ljussignalen, därefter höger. Följ skylt ”Boulehallen”. För ytterli-
gare information ring Monica Stiller på tfn 0704-320 710.  

Vinnare i frågetävling
Ni vann bananfodral i Rådet för Hälsa och Trygghets 
frågetävling vid Alemässan: Stig Elofsson, Pernilla Carls-
son, Anna-Greta Nordvall, Emelie Lindberg, Maria Olegård, 
Lars-Inge Andersson, Marianne Andersson, Anette Andersson, 
Mikael Redsäter, Ida Klase, Carina Krantz, Tom Henricson, Lul-
lan Backman. 

Bananfodral finns att hämta på Medborgarkontoret i Nö-
dinge, Ale Torg 7. Tack alla som deltog i tävlingen. 

Tipsa oss om ett gott föredöme
För att uppmärksamma goda insatser och betydelsen av 
unga människors engagemang delar Ale kommun varje år ut 
ungdomsstipendiet ”ett gott föredöme”. 

Stipendiet delas ut till personer under 25 år eller till fören-
ingar och ideella organisationer som arbetar med barn- och 
ungdomsfrågor utifrån ungdomars perspektiv. För att få vara 
med i uttagningen till stipendiet ska man vara ett gott före-
döme för andra ungdomar. Man ska vara bosatt i Ale eller ha 
nära anknytning till Ale kommun genom sitt arbete. 

Den totala stipendiesumman är 15 000 kronor. Juryn kan 
dela ut stipendiet till en eller flera personer eller organisa-
tioner. Du är välkommen att skicka in förslag på kandidater 
senast 2008-05-15! 

Skicka förslaget till Ale kommun, Stefan Lydén, 449 80 
Alafors. Märk kuvertet ”Ett gott föredöme” 2008. Du kan också 
skicka ditt förslag via e-post till stefan.lyden@ale.se 

Välkommen till Ale och Sverige! 
Du som blev svensk medborgare under 2007 är välkommen 
till en ceremoni fredagen den 6 juni. Vi samlas på Vikingagår-
den kl 11.00 för guidning och lunch. Därefter följer en busstur 
till några av våra vackraste platser i Ale kommun. Dagen 
avslutas med nationaldagsfirande i Prästalund. Du som vill 
vara med och gratulera de nyblivna svenskarna är också 
välkommen!

Anmäl dig senast den 23 maj till kommunledningssekrete-
rare Hanna Hogström på tfn 0303-33 02 70 eller per mail till 
hanna.hogstromale@ale.se 

Gör din röst hörd - 
tyck till om Ale kommun
Vill du vara med och påverka Ales utveckling? Vi söker folk till 
vår medborgarpanel. Medborgarpanelens deltagare ska vara 
16 år eller äldre, bo i kommunen och inte vara aktiv i någon 
av kommunens politiska nämnder eller kommunfullmäktige.

Anmäl dig
Du kan anmäla dig genom att skicka ett mail till medborgar-
panelen@ale.se och uppge namn, adress, födelseår, mobil-
telefonnummer och e-postadress. Du kan också anmäla dig 
genom att ringa till förvaltningssekreterare Stefan Lydén 
0303-330 360 eller genom att ringa till informationschef 
Karin Dickens 0303-330 344.

Vi söker familjehem 
och kontaktfamiljer
Kan din familj ta emot ett eller flera barn? Ale kommun har 
för närvarande stort behov av familjehem och kontaktfamil-
jer. Vi söker stabila och engagerade familjer med erfarenhet 
av egna eller andras barn. Just nu söker vi familjehem för 
en 11-årig flicka och familjehem för ett syskonpar 5 och 6 år 
gamla. Handledning och utbildning erbjuds kontinuerligt. 
Ersättning utgår. 

Vi söker en erfaren familje-
hemssekreterare till Vård- och omsorgsför-
valtningen. Läs mer på ale.se under rubriken ”Jobba hos oss”


