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Anmälan görs via info@aleibf.se 
eller till Hans Westerlind tel. 0303-74 29 45

Deltagare: Ales skolklasser år 1-9. Mixade lag med 5 spelare (ingen målvakt) 
varav 2 pojkar och 2 fl ickor på planen  samtidigt. Obegränsat antal avbytare.

Prisindelning

1:a pris:  2.000:-  årskurs 7-9
 1.500:- årskurs 4-6
 1.200:- årskurs 1-3
2:a pris:    800:- alla årskurser
Prispengarna går oavkortat till klassen, ex skolresa

Preliminära 
speltider
Fredag 15.00-22.00

Lördag 07.00-22.30

Söndag 07.00-19.00

Anmälningsavgift: 150:- Ale IBF Postgiro: 472 07 26-1 • Anmälan sker till hans.westerlind@aleibf.se senast 1/2.
Information och övriga frågor: www.aleibf.se • Hans Westerlind 0739-027158

Fredag-söndag 13-15 februari i Ale Gymnasium

SKOLCUP
Innebandy

För 12:e 

året i rad

ÄLVÄNGEN. Lärlingsut-
bildningen som starta-
des upp i Ale i höstas 
hyllas av eleverna.

Joacim Grolander 
från Nödinge har inrikt-
ning fordon/transport 
och anser att den 
första terminen mot-
svarat förväntningarna.

– Det är oerhört vär-
defullt att få vara ute 
i arbetslivet och prak-
tisera. Jag är alldeles 
övertygad om att det 
ökar chanserna till att 
få jobb i framtiden, 
säger Joacim till lokal-
tidningen.

Lärlingsutbildningen omfat-
tar totalt 40 elever varav 
hälften finns i Ale, resterande 
ungdomar i Håby. Lärlings-
utbildningen erbjuder indu-
stri, fordon, bygg, handel 
och el.

– Detta är i första hand 
en praktisk utbildning. Tre 

dagar i veckan får ungdo-
marna vara ute på företag 
och agera lärling. Teori sker 
två dagar i veckan i lokaler 
som inryms i före detta Ale 
Datapanel i Älvängen. Det 
är kärnämnena matematik, 
svenska, idrott- och hälsa 
samt samhällskunskap som 
står på schemat, säger Björn 
Lidén, handledare på indu-
striutbildningen och ägare 
till företaget BL:s teknik och 
design.

– För mig var det själv-
klart att tacka ja på förfrå-
gan om att bli handledare. 
Jag känner starkt för den här 
utbildningsformen. Som ung 
gick jag själv fyra år på SKF:
s industriskola och lärde mig 
otroligt mycket. Nu försöker 
jag kopiera den utbildnings-
formen. Visserligen var det 
40 år sedan, men konceptet 
håller än, säger Björn Lidén 
och tillägger:

– Jag är övertygad att de 
allra flesta av dessa ungdo-
mar kommer att få arbete 
efter utbildnigens slut om 
tre år.

Joacim Grolander och 
kompisen Alis Savic från Nol 
delar Lidéns framtidstro och 
trots rådande lågkonjunktur 
oroas de inte för framtiden.

– För mig var det självklart 
att välja en praktisk utbild-
ning eftersom jag tycker 
att de teoretiska ämnena 
inte är min grej. Jag vill bli 
snickare och för närvarande 
tillbringar jag tre dagar i 
veckan hos Trestads Akustik 

i Älvängen, där jag får utföra 
diverse olika arbetsmoment. 
Man knyter ovärderliga kon-
takter för framtiden, säger 
Alis Savic.

Joacim Grolander har 
siktet inställt på ett arbete 
inom schaktningsbranschen. 
Han har ett brinnande 
intresse för fordon och får 
nu fördjupa sina kunskaper 
inom området hos AC Bil & 

Däckservice.
– Jag har lärt mig väldigt 

mycket redan på denna korta 
tid. Det är oerhört givande 
eftersom jag får vara delak-
tig i allt arbete som hör en 
bilverkstad till, säger Joacim 
Grolander.

Att de lokala företagarna 
ställer upp som handledare 
är en förutsättning för att lär-
lingsutbildningen ska kunna 

leva vidare.
– Det skulle inte vara 

ekonomiskt genomförbart 
om vi tvingats bygga upp 
en egen komplett verkstad 
med maskiner, verktyg och 
dylikt. Dessutom är det väl-
digt positivt att ungdomarna 

får komma i kontakt med 
det privata näringslivet och 
anpassa sig efter den kravbild 
som ställs där, avslutar Björn 
Lidén.

Praktisk väg ut på arbetsmarknaden

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Joacim Grolander är en av eleverna på Lärlingsutbildningen i Ale. Han ge-
nomför sin praktik hos Markus Börjesson på AC Bil & Däckservice i Älväng-
en. Joacim hyllar utbildningsformen och tror att han kommer att få ett 
fast arbete efter avslutade studier.

Björn Lidén på BL:s teknik 
och design är en av Lärlings-
utbildningens handledare. 

Ensamma flyktingbarn 
tas emot i Ale 
Ale ska ta emot 
fem barn som flytt 
ensamma till Sve-
rige under 2009. Det 
beslutade kommunsty-
relsen den 13 januari. 

– Jag tycker att det 
är viktigt att barnen 
känner sig välkomna i 
vår kommun. Vi gör allt 
för att de ska känna 
sig väl omhändertagna, 
säger kommunstyrel-
sens ordförande Jarl 
Karlsson (S). 

Under 2007 beslutade kom-
munerna i Göteborgsregio-
nen att ta emot 30 ensam-
kommande asylsökande 
barn. Ale kommun åtog sig 
att ta emot fem barn under 
2008 och har nu tecknat ett 
nytt avtal med Migrations-
verket för 2009. 

Vård- och omsorgsnämn-
den ansvarar för flykting-
mottagandet i kommunen. 
De fem asylsökande utan 
vårdnadshavare som ham-

nade i Ale under 2008 var i 
åldrarna 15–17 år. Därför har 
ärendena handlagts av indi-
vid- och familjeomsorgens 
ungdomsenhet. 

Ungdomarna kommer 
från Somalia, Irak och 
Afghanistan. Under utred-
ningstiden bor ungdomarna 
på ett utredningsboende. En 
av ungdomarna har slussats 
till ett ungdomsboende med 
personal. För de övriga fyra 
utreder ungdomsenheten 
olika alternativ, till exempel 
ungdomsboende, släkting-
placering och familjehems-
placering. Lösningarna ska 
ta hänsyn till ungdomarnas 
egna behov. 

– Ungdomarna mår efter 
omständigheterna bra. Två 
av dem har fått permanent 
uppehållstillstånd, medan de 
övriga fortfarande väntar på 
besked, säger socialsekrete-
rare Pia Walterson på ung-
domsenheten.

���


