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LÖDÖSE. Det var ett 
historiskt ögonblick 
som utspelade sig vid 
varvsområdet i Lödöse 
i onsdags kväll.

För första gången i 
kommunens historia 
öppnades ett ungdoms-
gymnasium.

Elfhems Gymnasium 
invigdes på högtidligt 
vis med salut och med 
medverkan av kungens 
soldater från 1600-
talet.

Det nya gymnasiet har fått 
namnet Elfhems Gymnasium 
och är beläget på varvsområ-
det. Namnet har sina rötter 
från platsen där det ligger, 
en av de fastigheter som fick 
ge plats för varvet hette just 
Elfhem, en annan var Klos-
terängen som gett namn till 
bostadsområdet en bit bort.

Pionjärerna, 13 ungdo-
mar, startade i förra veckan 
och är elever på den gym-
nasiala lärlingsutbildning-
en. Fyra yrkesinriktade pro-
gram blev verklighet av de 
åtta program som fanns att 
välja på, nämligen Barn- och 
fritid, Bygg- och anläggning, 
Fordon- och transport samt 
Industriprogrammet. Det 
speciella med lärlingsutbild-
ningen är att det mesta av yr-
kesutbildningen sker ute i nä-
ringslivet, mindre än hälften 
är skolbunden tid. Efter tre år 
ska lärlingen ha en yrkeskom-
petens och gymnasieexamen 
som ska ge goda möjligheter 
till arbete. Även Individuella 
programmet huserar på Elf-
hems Gymnasium.

– Det är visserligen så 
att man läser ifatt ämnen 
man missat 
i grundsko-
lan, men 
det är vik-
tigt att po-
ängtera att 
Individuella 
programmet 
utgör ett 
steg framåt, 
koncentrerar arbetet efter 
elevens behov och önskemål, 
skapar förutsättningar för att 
ta sig vidare, antingen via ut-
bildning eller genom praktik 
och yrkesfördjupning ut i ar-
betslivet, säger rektor Carl 
Nyström.

I onsdags kväll var det hög-
tidlig invigning av den nya 
gymnasieskolan i Lödöse. 

Elever, personal, kommunala 
tjänstemän och politiker och 
allmänhet hade samlats för att 
uppleva det historiska ögon-
blicket. Strax efter klockan 
halv sju sköts det salut och 
vi fick se soldater från 1600-
talets första hälft marschera 
in med fanan högt.

Historisk dag
– Det är ju en historisk dag 
att öppna det första gymna-
siet i Lilla Edet. Då måste vi 
så klart knyta an till Lödö-
ses stolta historia, även om 
1600-talet inte direkt är den 
största glansperioden. Men 
ett par örlogsfartyg byggdes 
i Lödöse under den perioden, 
låt vara att ett av de stoltaste 
föll i danskarnas händer och 
deltog i striderna mot svensk-
arna i Östersjön, säger Carl 
Nyström.

– Annars var det ju några 
hundra år tidigare som stor-
hetstiden för Lödöse var ett 
faktum, drottning Blanka 

bodde ofta 
och gärna i 
denna met-
ropol. Hon 
kunde ha gett 
namn till gym-
nasiet, men 
det namnet 
är ju dessvär-
re upptaget, 

tillägger Nyström och berät-
tar att han faktiskt har ett för-
flutet som historielärare, men 
också som anställd i företa-
get som bland annat driver 
Drottning Blankas Gymna-
sium.

På invigningsceremonin 
medverkade också Utbild-
ningsnämndens ordförande, 
Camilla Waltersson-Grön-

vall (M), som kände stolthet 
denna speciella dag.

– Det känns bra att vi har 
kunnat knyta ihop det gymna-
siesamarbete som Lilla Edet 
har med Göteborgsregionen. 
Företagarna i kommunen har 
länge efterfrågat ett samar-
bete med skolan, som nu blir 
verklighet. Vi är många poli-
tiker som gläds idag, sade Ca-
milla i sitt invigningstal.

– Från Utbildningsnämn-
den vill vi önska lycka till och 
det känns extra roligt att ung-
domarna fått vara med och 
iordningställt dessa fina lo-
kaler.

Bildningsförvaltningens 
chef, Mona Tolf, tog också 
tillfället i akt att göra sin 
stämma hörd.

– Jag vill rikta ett stort tack 
till alla som har gjort detta 
möjligt. När Carl Nyström 
kom med på banan tog det 
ordentlig fart.

Söka tillstånd
Carl Nyström å sin sida valde 
att rikta ett särskilt tack till 
Gunilla Forssell, rektor på 
Nösnäsgymnasiet.

– Utan henne hade vi inte 
kunnat öppna här idag. Skol-
verket kräver att man har en 
gymnasieskola igång för att 
delta i försöksverksamhe-
ten med lärlingsgymnasiet. 
Genom Gunillas samarbets-
villighet har vi kunnat söka 
tillstånd som filial till Nösnäs-
gymnasiet. Regionalt samar-
bete när det är som bäst, kon-
staterade Nyström.
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Carl Nyström, rektor på Elfhems Gymnasium, och Utbildningsnämndens ordförande Camilla 
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I onsdags kväll invigdes Elfhems Gymnasium i Lödöse. Gym-
nasieskolan omfattar fyra yrkesinriktade program samt Indi-
viduella programmet.

Det känns bra att vi har 
kunnat knyta ihop det 
gymnasiesamarbete 

som Lilla Edet har med 
Göteborgsregionen.

Camilla Waltersson-Grönvall
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