
SURTE. Att varva teori 
och praktik samt för-
lägga en stor del av 
undervisningen ute på 
arbetsplatsen utgör 
grunden i en helt ny lär-
lingsutbildning som 
presenterades i tisdags.

Bakom utbildningen 
står fem företagare och 
friskolan Håby gymna-
sium.

De 40 första plat-
serna är tillgängliga 
från och med i höst.

Tillsammans med Nutek och 
tre företag (WI-KA Meka-
niska, Ica Kvantum Ale Torg 
och Rydéns Bil) har Ale 
kommun sedan 2005 genom-
fört ett projekt med tre delmål. 
En handledarutbildning för 
företagare som tar emot prak-
tikanter togs fram först. Steg 
två var att skapa en databas 
där företagen kan informera 
eleverna om sina prao-, prak-
tik- och lärlingsplatser. Den 

gavs namnet Alepraktiken och 
används idag. Huvudmålet 
har varit att medverka till en 
lärlingsutbildning. I tisdags 
gick projektet i hamn, men 
utan Ale kommun. 

– Det har säkert sina skäl 
och Ale kommun har ändå 
varit en viktig part i Nutek-
projektet som har lett fram 
till att det nu kan starta en 
lärlingsutbildning, säger pro-
jektledare Tage Lindström.

Det är istället kända Ale-
företagare och Marianne
Jakobsson, ansvarig för Håby 
gymnasium som själva har 
satsat kapitalet för att komma 
igång med lärlingsutbild-
ningen.

– Vi kunde inte släppa taget 
när vi var så nära. Vi har arbe-
tat fram ett bra koncept och 
ett kontaktnät med engage-
rade företagare och lärare 
som tror stenhårt på idén med 
lärlingsutbildning. Det var 
bara att gasa när vi fick kon-
takt med Håby gymnasium 
som redan med stor fram-

gång driver arbetsplatsförlagd 
yrkesutbildning, säger Tage 
Lindström som nu är en av 
fem personer i skolledningen. 
De övriga är Marianne Sjöö,
Ica Kvantum Ale Torg, Rick-
ard Allzén, AC Bilreparatio-
ner, Malin Quarfort, GGI i 
Surte och Marianne Jakobs-
son, Håby gymnasium.

ICA Kvantum är ett av 
företagen som har varit med 
från början.

– Vi tror väldigt mycket på 
att varva teori och praktik. Det 
här är en jättechans att skapa 
kompetenta medarbetare, 
säger Ica-handlare, Marianne 
Sjöö.

L ä r l i n g s u t b i l d n i n g e n 
är treårig och ger också en 
grundläggande teoretisk kun-
skap i kärnämnena så att det 
är möjligt att fortsätta med 
högre studier. Branscherna 
som erbjuds just nu är fordon, 
verkstad, bygg, handel och 
hotell- och restaurang. Många 
etablerade Aleföretag har 
anslutit sig och är villiga att 
ta emot lärlingar. Intresset är 
stort.

– Företagare från olika 
branscher går samman och 
skapar en gymnasial utbild-
ning för ungdomar på sina 
företag. Vissa företagare 
är också lärare, i andra fall 
kommer lärarna ut till elev-
erna på arbetsplatsen. Vi vill 
förlägga så mycket som möj-
ligt av teorin utanför klass-
rummet. Vi vet att det fung-

erar, säger Tage Lindström.
Att konceptet fungerar 

vet de redan. Resultatet blir 
kunnig personal, men tänk om 
de inte stannar efter avslutad 
lärlingsutbildning?

– Det är vår uppgift att se 
till att de trivs så bra att de inte 
vill något hellre än att jobba 
kvar, menar Marianne Sjöö.

Vincent Rydén har varit 
en drivkraft i det målmed-
vetna arbetet att få till stånd 
en lärlingsutbildning.

– Det här är vår stora chans 
att skapa kompetent personal. 
Visst ställs det krav på oss och 
visst tar det tid, men det gör 
också att vi är måna om att ge 
dem rätt kunskaper. Ju bättre 
handledare vi blir ju snabbare 
blir lärlingarna produktiva 
och självständiga.

Kärnämnena, svenska - 
engelska och matte, kommer 
lärlingar som är hos aleföretag 
att läsa hos GGI i Surte.

Att söka lärlingsutbild-
ningen på Håby gymnasium 
sker på samma sätt som för 
övriga gymnasieutbildningar. 
Det är fri sökning. Högst 
betyg vinner! 40 platser att 
tävla om.
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Produktionsutvecklare  
- skärande bearbetning, 80 KY-poäng

”efterfrågas av 
arbetsgivare 
för att fylla ett 
verkligt behov 
på arbetsmark-
naden”

Sök
senast
9 maj

Produktionsteknik är länken 
mellan konstruktion och 
produktion. En produktions-
utveckare måste kunna 
kommunicera idéer och 
lösningar med personer på 
olika nivåer inom tillverkningsindustrin. 
Utbildningen kommer därför att ge dig 
kunskaper om produktion, ekonomi, 
kvalitet, arbetsorganisation, ledarskap 
samt erfarenhet av att arbeta i projekt-
form.

Vill du veta mer - www.larcentrum.org 
eller ring 0520 - 49 73 44 

Torsdagen 8 maj bjuder Ale musikskolas 
elever på sin årliga vårkonsert i teatersa-
longen i Ale gymnasium. Under konser-
ten kommer Musikskolans intressefören-
ing högtidligen dela ut stipendier till elever 
i musikskolan som visat god ambition. 

En halvtimme före konserten finns 
det möjlighet att köpa fika för att stödja 
Musikskolans intresseförening.
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Ale musikskolas vårkonsert

KILANDA. Det var som 
en repris av fjolåret.

Kilanda Marknad blev, 
om än inte lika kall, så 
återigen en blöt histo-
ria.

Många trotsade dock 
regnet och redan när 
marknaden öppnade 
klockan elva var det 
fullt av folk.

Kilanda Marknad med öppen 
gård är en trevlig tradition 
som lever vidare på första maj. 
I år var det 19:e gången som 
LRF, Kyrkan, Byalaget, Ryds 
IF och Guntorps SMU Scou-
ter bjöd in till sitt populära ar-
rangemang.

– Vi hoppas på bättre väder 
än förra året, då det regnade 
hela dagen, uttalade mark-
nadskommitténs Gunnar
Hansson inför torsdagens 
evenemang.

Tyvärr infriades inte för-
hoppningen fullt ut. Visserli-
gen var förutsättningarna be-
tydligt bättre än i fjol, då det 
regnade konstant samtidigt 
som det blåste en kall vind. 
Den här gången var tempe-
raturen helt okej, men dess-
värre tvingades marknadsbe-

sökarna än en gång bära regn-
kläder eller paraply. På många 
andra utomhusarrangemang 
skulle publiken utebli, men 
si Kilanda Marknad har sin 
trogna skara människor som 
kommer tillbaka år efter år.

– Det är bara att klä sig 
efter väderleken. Lite regn 
har ingen dött av, sade en av 
besökarna som lokaltidning-
en träffade.

Så sant som det är sagt. 
Barnen tycktes inte bry sig 
det minsta om regnet när de 
sprang runt för att hälsa på 
djuren. Ett besök i Säteriet, 
som idag är ett modernt lant-
bruk med mjölkproduktion, 
är naturligtvis ett måste.

Marknadsdagen inleddes 
på traditionellt vis med guds-
tjänst i kyrkan och därtill en 
Bachkonsert. Björn Sun-
delid hade sedan nöjet att in-
vigningstala, då det även bjöds 
musik av Slussdraget.

Nästa år firar Kilanda 
Marknad 20-årsjubileum och 
den bästa gåva som arrangör-
skommittén skulle kunna få är 
en stor sol.

Återigen en blöt Kilanda Marknad
– Men många trotsade regnet

MARKNADSBESÖKARE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94

Gemenskapsträff
i Hålanda

församlingshem
Onsdagen den 7 maj

kl 10.30-12.30
Liselotte

Mässa i Hålanda kyrka
söndag 11 maj kl 18.00

Hålanda kyrkokör
Johan Dahlbäck - flöjt

Präst Åke Reinholdsson

Kvinnoträff i Ale-Skövde
församlingshem

måndag 12 maj kl 19.00
Medicinsk Qi Gong

Monica Westerlind berättar om
och låter oss pröva på qi gong.

Löst sittande kläder rekommenderas.
Ingen åldersgräns. Fika 50 kr.

Om du har någon fråga ring RoseMarie 
0520-66 14 93/0704-25 81 45.

Storcafé
i Skepplanda

församlingshem
Onsdag 14 maj

kl 10-12.00
Doroty Aronsson berättar om ”sitt” 

barnhem i Indien

Välkomna!

Företagare startar 
lärlingsutbildning

Tage Lindström har länge på olika sätt verkat 
för att få tillstånd en lärlingsutbildning. I 
höst är det verklighet.

Morfar Lars-Inge Andersson från Alafors trotsade regnet och tog med barn-
barnen på safari i Kilanda.

Kilanda marknad med öppen gård har blivit en 
mycket populär familjetradition som lockar 
besökare inte bara från Ale, utan också från 
närliggande kommuner.

MEDVERKANDE FÖRETAG
Exempel på företag som kommer att 
utbilda elever/lärlingar:
Fordon:
• Rydéns Bil & Lack
• Hardesjö Bilverkstad
• AC Bilreparationer
• Xtremt Consulting
Verkstad:
• Lidéns slip
• Three West
• WI-KA Mekaniska

Bygg:
• Maxe Bygg
• Wallströms bygg
Handel:
• Axums Järn
• Ica Kvantum
• Beijer Byggmaterial
Hotell & restaurang:
• Fars Hatt
• Mat & Potatis

PER-
ANDERS

KLÖVERSJÖ


