
NÖDINGE. Komvux Lär-
centrum i Ale granska-
des också i sömmarna 
av Skolinspektionen, 
men fick till skillnad 
från andra verksamhe-
ter nästan idel beröm.

Den stora flexibilite-
ten har gjort det möj-
ligt för alla att studera 
på sina villkor.

Men nu hotas fram-
gångsreceptet när 
verksamheten återigen 
ska integreras i Ale 
gymnasiums lokaler.
– Vi känner självklart en oro. 
Idag har vi generösa utrym-
men som har bidragit till att 
verksamheten har kunnat be-
drivas med hög kvalitet och 
stor flexibilitet. Hur det blir 
i Ale gymnasium i framtiden 
vet vi inte. Det finns för- och 
nackdelar, säger Inga-Lena 
Lindenau, rektor vi Komvux 
Lärcentrum.

Ale kommun har i jakten 
på en bättre ekonomi arbetat 
intensivt med lokalfrågorna. 
Lokaler som hyrs av externa 
fastighetsägare ska minime-
ras. Samtidigt har Komvux 
Lärcentrum mer eller mindre 
halverat sin verksamhet under 
de tre senaste åren. 2006 av-
slutades kunskapslyftet som 
staten tidigare givit extra stöd 
till för att höja utbildningsni-
vån bland vuxna.

– Med det som bakgrund 
lades förslaget att flytta till-
baka Komvux till Ale gym-
nasium, där vi var lokalise-
rade från början. Exakt hur 
och vilka utrymmen som vi 
ska husera i är inte klart än, 
men det sker med start hösten 
2009, säger Inga-Lena Lin-
denau.

Smickrande resultat
Under året har Komvux 
precis som all annan utbild-
ningsverksamhet granskats av 
Skolinspektionen. Resultatet 
blev smickrande.

– De skrev bland annat att 
vårt kvalitetsarbete är före-
dömligt. Vi är noga med att 
ständigt utreda och utvärde-
ra vilken effekt utbildning-
en har fått för den enskil-
de individen. Har de fått ett 
nytt jobb eller har de kanske 

gått vidare till högskolestu-
dier? säger Svante Munck-
er, lärare.

Verksamhetens flexibili-
tet med hög tillgänglighet på 
dygnets nästan alla timmar 
är också något som rosas av 
alla.

Har kommit långt
– Vi har kommit längre än 
man egentligen kan begära 
och för att upprätthålla denna 
höga nivå krävs att våra loka-
ler anpassas för det. Vi vill 
inte ta fem kliv bakåt när 
vi nu flyttar tillbaka till Ale 
gymnasium, menar Svante 
Muncker.

I Skolinspektionens rap-
port framgår också att de 

studerande är positiva till ar-
betsmiljö och lärare. Utbudet 
finns det dock kritik mot.

– Det är egentligen lite för 
begränsat. De som inte har ett 
slutbetyg från gymnasiet kan 
inte läsa in det här. Därför får 
de ofta ändra sina studiepla-
ner. Vi försöker hitta lösning-
ar hos våra grannkommuner 
genom det samarbete vi har 
i Göteborgsregionen. Ett 
så kallat nöjdhetsindex visar 
trots allt att nio av tio är nöjda 
med oss, påpekar Inga-Lena 
Lindenau.

Målsättningen är att mer 
än 75% av de studerande ska 
gå vidare till högre utbildning 
eller nytt jobb.

– Det har vi faktiskt klarat 

med råge, berättar Inga-Lena 
Lindenau stolt.

I en stundande lågkon-
junktur blir Komvux åter-
igen en viktig aktör. Ännu 
finns inga besked om extra-
pengar till yrkesutbildning-
ar nästa år.

– Det finns däremot pengar 
avsatta för ykresvux som ska 
falla ut under 2009. Skolver-
ket kommer snart att infor-
mera oss om hur och till vad vi 
kan söka dessa pengar, säger 
Inga-Lena Lindenau.

Lysa-projektet
Gymnasial vuxenutbildning 
är det programutbud som 
tilldrar sig flest studerande, 
tätt följt av SFI – svenska för 
invandrare. Lysa-projektet 
är en ny spännande satsning 
som görs mot invandrare och 
flyktingar. Det är åtta kom-
muner som erbjuder kurser 
inom bageri, storkök, lokal-
vård, personlig assistent och 
handel. Utbildningen sker 
delvis genom telebildsänd-
ningar på förmiddagen och 
eget arbete under eftermid-
dagen.

– Det är en bra satsning 
som vi redan kan konstatera 
har bra effekt, noterar Inga-
Lena Lindenau.

Totalt är cirka 700 perso-
ner inskrivna på Komvux Lär-
centrum i Ale. För den som är 
intresserad finns vårens kurs-
utbud utlagt på hemsidan.
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Skolinspektionen positiv till Komvux
– Fast flytten till mindre lokaler i Ale gymnasium oroar

HAR STUDERAT FÄRDIGT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Komvux Lärcentrum i Ale är stolt över resultatet av Skolinspektionens översyn av verksam-
heten. Rektor Inga-Lena Lindenau och lärare Svante Muncker anser att ett mångårigt kvali-
tetsarbete givit gott resultat.

som motverkar snarkljud 
genom att dämpa vi-
brationerna i vävna-
den i gom och svalg. 
  – Jag sprayar innan 
jag går och lägger 
mig och sover nu 
tyst och lugnt hela 
natten. Det funge-
rar jättebra – och nu 
är vi ju två som får 
sova ut! säger Kurt. 

Hustrun Monica  instämmer 
och tvekar inte att rekom-
mendera Zedopor till andra 
snarkare. Och till deras 
makar, inte minst!

Snarkfria
nätter för Kurt 
och Monica

Kurt provade nya Zedopor

  – Jag har haft problem med 
snarkningar i många år och 
ofta sovit dåligt, särskilt när 
jag sover på rygg. Något 
som väl också påverkats av 
att jag varit lite överviktig, 
säger Kurt. Det 
har varit jobbigt 
eftersom jag behö-
ver stiga upp tidigt 
om morgonen och 
aldrig känt mig 
riktigt utvilad. Och 
faktum är att min 
fru Monica nog lidit 
lika mycket som 
jag, fortsätter Kurt.

Ny snarkspray lösningen
Genom en god vän fi ck Kurt 
möjlighet att prova Zedopor,  
en snarkdämpande spray   
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Äntligen snarkfria nätter, 
säger Kurt och Monica Gustafsson

För lantbrevbärare Kurt 
Gustavsson och hans 
fru Monica har det varit 
si och så med sömnen 
i många år på grund av 
Kurts snarkning. Men när 
Kurt provade Zedopor, en 
ny snarkdämpande spray, 
blev förändringen i det 
närmaste total.

ZEDOPOR FINNS I ALLA HÄLSOBUTIKER.

Fakta Zedopor Motverkar snarkljud genom att fukta slemhin-
norna i svalg och gom. Luftfl ödet underlättas, vibrationerna 
minskar och snarkljudet dämpas. 

Blir du inte nöjd med Zedopor får du pengarna tillbaka.
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