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NÖDINGE. Dansk-
svenskt samarbete 
praktiserades på Ale 
gymnasium i förra 
veckan.

Elever från Handels-
skolan i Ålborg besökte 
jämnåriga kamrater i 
HG 2a och SP 2a.

Tillsammans fick de 
i uppgift att arrang-
era vistelser för olika 
affärsdelegationer på 
plats i Göteborg.

Ale gymnasium har sedan ett 
antal år tillbaka ett utbyte 
med Handelsskolan i Ålborg. 
Elever från Ale har flera 
gånger varit över i Danmark 
och tvärtom. I förra veckan 
kom en grupp på 20 danska 
ungdomar till västkusten, in-
ackorderade på vandrarhem 
i Masthugget. Dagarna till-
bringade gästerna tillsam-
mans med Ale gymnasiums 
elever i HG 2a och SP 2a.

– De danska ungdomar-
na anlände på måndagen och 
då började vi med en stads-
vandring i Göteborg, berät-
tar lärare Lars-Olof ”Blom-
man” Blomdahl.

Ett grupparbete väntade 
sedan eleverna där uppgif-
ten var att lägga upp ett pro-
gram för Volvos återförsäljare 

under fyra septemberdagar. 
Sammansättningen av grup-
pen utgjordes av två män och 
tre kvinnor i åldern 50-55 år. 
Syftet med programmet var 
att den utländska affärsdele-
gationen skulle få lära känna 
Volvos hemstad Göteborg.

– Elevgrupperna fick en 
budget på 8 500 kronor per 
person och då skulle man 
också redovisa kostnader för 
allt som ingått i program-
met, som exempelvis hotell, 
mat, utflykter och så vidare. 
Eftersom affärsmän ofta är 
ganska kräsna som turister 
skulle ungdomarna ställa sig 
frågan: Vad kan Göteborg 
med dess omgivning erbju-
da? Nytänkande, spänning 
och överraskningsmoment 
fick bli ledord i arbetet, för-
klarar ”Blomman” och till-
lägger:

– För att få programmet 
anpassat till målgruppen fick 
man också undersöka kultu-
rella skillnader mellan de ut-
ländska gästerna och skandi-
naver.

En inspirationskälla var 
det besök som eleverna fick 
på tisdagen av en represen-
tant från Göteborg & Co.

– Det var mycket uppskat-
tat och han gjorde en lysande 
presentation över Göteborgs 

stad, säger ”Blomman”.
Elevgruppernas redo-

visning skedde i form av en 
power-point-presentation 
inför ögonen på en dansk och 
en svensk lärare.

– Kommunikationen elev-
erna emellan har skett före-

trädelsevis på engelska. Totalt 
sett har den här utbytesveck-
an fungerat fantastiskt bra 
och vi lärare är jättenöjda 
med deras arbeten, avslutar 
Lars-Olof Blomdahl.

Danska elever gästade Ale gymnasium
– Grupparbete med syfte att marknadsföra Göteborg

Ungdomar från Ålborgs handelsskola besökte Ale gymna-
sium i förra veckan, där man tillsammans med elever från 
HG2a och SP2a fick göra ett gemensamt grupparbete.

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vet du att Sverige är världsledande på återvin-
ning och vi ska bli ännu bättre. Nu ska alla 
mjuka plastförpackningar återvinnas. Tänk 
på att ett kilo återvunna plastförpackningar 
minskar koldioxidutsläppen med två kilo! Så 
släng dem inte i soporna utan återvinn för 

miljöns och våra barns skull.

Nu ska alla mjuka plastförpackningar återvinnas

”Återvinn dina 
plastförpackningar. 

Det gör jag – för barnen och framtiden!”
Stefan Holm
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Se vad som gäller i din kommun på www.sortera.nu  Tel. 0200-88 03 11 

Välkommen till Ale gymnasium på

13 november kl 18.00–20.30. 
Vi berättar om alla våra program. Ta chansen att höra mer 
om lärlings-, bandy-, fotbolls- och musikutbildningarna!

Läs mer på alegymnasium.ale.se.

öppet hus

Lars-Olof Blomdahl, lärare på Ale gymnasium, och hans 
danska kollega Rita lyssnade till elevernas redovisning.


