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NÖDINGE. Kopplingen 
mellan skola och 
näringsliv sker alltför 
sällan hävdar många.

På Kyrkbyskolan 
i Nödinge kan man 
bevisa motsatsen.

I förra veckan visa-
des en utställning 
som dokumenterar det 
samarbete som klass 
7C har inlett med Eka 
Chemicals i Bohus.

Det var Västsvenska Indu-
stri- och Handelskammaren 
som initierade det projekt 
som tog sin början i höstas 
mellan Kyrkbyskolan och 
Eka Chemicals.

– Jag tände direkt på idén. 
Jag fick en kontakt med Eka, 
så utformade vi arbetssättet 
för projektet tillsammans, 
säger studie- och yrkesvägle-
dare Per-Erik Lindenau och 
fortsätter:

– Projektet har varit upp-
delat i olika delar. Eleverna 
har fått vara på studiebesök 
i Bohus, representanter från 
Eka har varit här och ansvarat 
för experiment på NO-lektio-
ner. Våra ungdomar har även 
fått intervjua anställda på fö-
retaget och tagit bilder i verk-
samheten.

Det är i mycket positiva or-
dalag som Per-Erik Lindenau 
beskriver samarbetet parter-
na emellan.

– Detta är det enda projek-
tet i sitt slag i Ale kommun. 
Det är oerhört berikande 
för eleverna. Dialogen med 
Ekas anställda har varit suve-
rän och givit ungdomarna ett 
tydligt bevis på att utbildning 
är viktigt.

Utställning
I onsdags hölls en utställning 
i Kyrkbyskolan, bestående av 
väggtidningar med det ma-
terial som eleverna samlat 
på sig. Eka fanns represen-
terade i form av platschef 
Ann Lindgärde, gruppchef 
Erika Stoltz samt Magnus 
Gunnarsson, som är specia-
list för analyslaboratoriet.

– Projektet är viktigt ur 
flera aspekter, dels för att ge 
eleverna kännedom om ar-
betslivet i stort, dels om Eka 
som är kommunens största 
privata arbetsgivare. Många 
åker förbi vår anläggning i 
Bohus med jämna mellan-
rum, men vet inte riktigt vad 
det är vi sysslar med, säger 
Ann Lindgärde.

Rekryteringstänk
– Förhoppningsvis kan vi 
väcka intresset för kemi hos 
den här gruppen. Det är ett 
långsiktigt rekryteringstänk. 
Eka är en viktig arbetsplats i 
Ale kommun nu och kommer 
även att vara det i framtiden, 
tillägger Ann Lindgärde.

Hur var den generella 
kunskapen hos eleverna?

– Det är svårt att hitta rätt 
nivå, men jag tyckte ändå att 
vi klarade det riktigt bra. In-
ledningsvis fokuserade vi på 
Eka som företag historiskt 
sett och i nutid. Hälsa, säker-
het och miljö har också varit 
prioriterade områden som 
vi har informerat om, säger 

Erika Stoltz.
Kalara Kotani och Aldin 

Cirkic tycker att projektet 
varit mycket givande.

– Det har verkligen varit 
kul och vi har blivit trevligt 
bemötta av Ekas personal, 
säger Kalara.

– Tidigare visste jag bara 
att Eka sysslade med vissa ke-
mikalier, nu vet jag betydligt 

mer om företaget. Jag skulle 
faktiskt kunna tänka mig 
att jobba med denna typ av 
verksamhet i framtiden, säger 
Aldin.

Eleverna har arbetat 
gruppvis om fyra, fem per-
soner. Efter att utställning-
en visats på Kyrkbyskolan 
kommer den att plockas ner 
och så småningom transpor-

teras till Eka.
– Det kan vara roligt för 

våra anställda att se hur denna 
elevgrupp uppfattar företa-
get, avslutar Ann Lindgärde.
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Kyrkbyskolan och Eka i unikt projekt

Ett pågående projekt mellan klass 7 C på Kyrkbyskolan och Eka Chemicals har bland annat resulterat i en utställning, som 
visades för första gången i onsdags. På bilden ses elever, och lärare från Kyrkbyskolan tillsammans med representanter från 
Bohusföretaget.
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