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LILLA EDET. – Jag har 
alltid varit intresserad 
av att jobba i affär och 
samtidigt lär jag mig 
språket mycket bättre 
när jag får praktisera.

Det säger Dora Karls-
son som är en av delta-
garna i LYSA-projektet, 
en yrkesutbildning för 
invandrare.

Åtta kommuner 
deltar i samverkanspro-
jektet varav Lilla Edet 
är en av dem.

Livskompetens och Yrkes-
utbildning i Samverkan för 
Arbete sammanfattas enklas 
LYSA. Det är ett EU-finan-
sierat projekt som syftar till 
att deltagarna ska bli bättre 
på att tala svenska och sam-
tidigt ge dem en utbildning 
som är upplagd för att göra 
dem mer attraktiva på arbets-
marknaden.

– Det är andra året som vi 
genomför det här projektet. 
I fjol hade vi 16 deltagare 
från Lilla Edets kommun 
varav hälften av dessa fick 
möjlighet till sommarjobb, 
minst två blev tillsvidarean-
ställda och en gick vidare till 
Omvårdnadsprogrammet, 
förklarar Ann-Christine 
Gustavsson på Arbetsmark-
nadsavdelningen.

– I år har vi nio personer 
som deltar i projektet. Skälet 
till att deltagarantalet har 
gått ner kan vara att vi har 

höjt språknivån, från SFI C 
till SFI D.

I projektet delar de 
åtta kommunerna, Ale, 
Herrljunga, Lilla Edet, 
Stenungsund, Tjörn, Ulrice-
hamn och Vårgårda, på yrkes-
lärarna. Kurstiden uppgår till 
35 veckor för inriktningarna 
bageri, restaurang, handel 
och personlig assistent. Det 
är bara lokalvård som har en 
utbildningstid på 17 veckor.

– En eller två dagar i veckan 
sker det teoretisk utbildning 
och resterande dagar är det 
praktik som gäller. Praktiken 
ger ingen garanti, men den 
öppnar i alla fall stora möj-
ligheter för deltagarna att få 
träning i det svenska språket. 
Det är i mångt och mycket 
avhängt arbetsplatsen och 
dess personal, säger Ann-
Christine Gustavsson.

Trivs bra
Dora Karlsson, 36, är 
ursprungligen från Ghana 
men kom till Sverige för tre 
år sedan. I ett och ett halvt år 
har hon bott i Lilla Edet.

– Jag trivs bra och jag 
tycker att det har varit enkelt 
att komma in i samhället, 
säger Dora vars praktik är 
förlagd till Ica Boström.

– Arbetsuppgifterna är 
varierande. Det som jag har 
kvar att prova på är egent-
ligen färskvaruavdelningen 
och kassan, annars har jag 
gjort det mesta, säger Dora.

– Det är roligt, jag träffar 
många nya människor och 
jag får verkligen en bra trä-
ning i det svenska språket. 
Ibland är det svårt att förstå 
olika fackuttryck, men man 
lär sig.

Niclas Ivarsbo på Ica 
Boström tvekade inte när 
förfrågan om att erbjuda 
praktikplats dök upp.

– Vi lär oss mycket efter-
som våra praktikanter besit-
ter andra erfarenheter än vad 

vi är vana vid. Det är lärorikt 
och intressant, säger Niclas.

– I en dagligvaruhandel 
är det dessutom lätt att få in 
dem i det dagliga arbetet. Det 
finns alltid något att pyssla 
med. Dora är en god hjälp 

för oss och det känns bra 
om vi kan ge något tillbaka, 
avslutar Niclas Ivarsbo.

Lysande möjlighet till språkträning
– Projekt som öppnar dörrar för invandrare
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Dora Karlsson är en av totalt nio deltagare från Lilla Edet som ingår i LYSA-projektet, en yrkesutbildning för invandrare. 
Praktiken är förlagd till Ica Boström.


