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ALE. Är det inte 
meningen att man skall 
välja en praoplats där 
man tror att man skulle 
trivas bra att jobba när 
man gått ur skolan?

Många av mina kompisar vet 
för det mesta vad de skulle 
kunna tänka sig att jobba 
med. Varför inte ta chansen 
och försöka hitta en praoplats 
där man skulle vilja jobba och 
inte gå till första bästa plats 
och fråga om en plats där? 
Många är bekväma och väljer 
ett dagis eller en mataffär, 
det tycker inte jag är någon 
särskilt bra idé. Om man har 
haft sin prao där man i fram-
tiden vill jobba så borde man 
veta om det var något för 
just sig eller om man absolut 
aldrig skulle klara av att ha 
ett sånt jobb.

De som slösar bort sin 
prao på något helt onödigt 
som de redan innan visste 

att de inte tänker jobba med 
får det bara jobbigare när de 
sedan ska söka till ett jobb. 
Det gäller att ta chansen och 
prova jobb som kanske kan 
vara framtidens arbetsplats. 

De som valde att vara på 
en prao och valde något som 
de sedan vet kan vara det 
perfekta jobbet har fått ett 
försprång. De vet vad de vill 
och kanske också hur de ska 
ta sig dit. 

Så jag tycker att det är vik-
tigt att man tänker igenom 
allting riktigt noggrant innan 
man väljer sin praoplats, för 
man lär sig så mycket mer av 
det. 

Men då kan man ju undra 
hur man ska hitta den där 
praoplatsen där man skulle 
vilja vara? Och då skulle man 
kunna börja med att prata 
med sina föräldrar och se 
om de känner någon som 
har det jobbet. Men om dom 
inte gör de så kan man gå till 

skolans syo-konsulent och så 
säger man att jag vill ha min 
prao på ett sånt ställe så fixar 
han det åt dig och så kommer 
han och lämnar en lapp till 
dig och förklarar vart det 
ligger hur man tar sig dit och 
så vidare. Så lätt kan det vara, 
men det kräver lite engage-
mang.

SARA SÖRENSEN 

Fel praoval? KUNGSBACKA. Ninni 
Lilja, 14, var en av de 
lyckliga att gå vidare 
i GP-ponnyn förra 
helgen. Vi gjorde en 
intervju med henne för 
att få en skymt av hur 
hon ser på framgången. 

– Det känns otroligt 
roligt att ha kommit så 
här långt, säger Ninni 
med ett brett leende.

Hon lägger cirka 2-3 timmar 
i stallet per dag och hon 
rider mellan en till en och en 
halv timma om dagen, så att 
hästen är i toppform är det 
inget snack om. Inför tävling 
tränar hon hårt! Ninni rider 
länge och noga varje dag och 
en dag i veckan har hon en 

hoppträning. Dagen innan 
tävlingen tar hon det alltid 
lite lugnt, då går allt som bäst 
på tävlingen. Man får ju alltid 
hoppas på det bästa och göra 
någonting bra av det. 

Ninni började rida när hon 
var ungefär två år gammal på 
en liten häst hemma hos sin 
mormor som har ett jättefint 
stall i Tokatorp. Hon började 
tävla när hon var fem och 
fick sin första helt egna häst 
när hon var tio. Shelly 3 som 
hennes nuvarande häst heter 
har hon haft i ca två och ett 
halvt år. Henne har Ninni 
tävlat på ett bra tag nu så de 
var väl förberedda när de var 
på tävlingen i Kungsbacka. 
Vi frågade Ninni hur stor 
chans hon tror att hon har 

att ta sig hela vägen till första 
rosetten.

– Det beror självklart 
på hur ridningen fungerar, 
svarar Ninni.

Hon tror och hoppas i 
alla fall att hon ska komma 
till Scandinavium. Till och 
från tävlingarna kör hennes 
mamma Pernilla Lilja, hon är 
nästan alltid med Ninni när 
hon tävlar. Ninni tror inte 
att något skulle kunna stoppa 
henne från att gå hela vägen.

Det enda som skulle kunna 
hända är om hästen skulle bli 
skadad. Ninni är supertag-
gad! Så vi önskar henne och 
Shelly all lycka och fram-
gång.

SARA SÖRENSEN

Ninni Lilja vidare i GP-ponnyn

Nöjda arrangörer till Marknad & Loppisdagen på Uspastorp Konferens & Äventyrscenter.

Ulf är 64 år och jobbar som 
syo-konsulent på Arosenius-
skolan i Älvängen. Han bor i 
Kullavik och han växte upp i 
Oskarshamn i Småland. Han 
bodde i en affär med sin familj 
så varje dag efter skolan så var 
han med sin pappa i affären 
och hjälpte till. Han har haft 
en mängd olika jobb, men för 
det mesta inom skolan. Fast 
egentligen så är han utbildad 
kemiingenjör.

SARA SÖRENSEN

Prao – ingen större skillnad 
än för tio år sedan
Prao har funnits i cirka 30 
år. När man är ute på prao 
så lär dom sig inte bara att 
jobba utan också att ta ett 
större ansvar samtidigt som 
man växer i sinnet. Att vara 
ute på prao hjälper en alltid 
att påverka sin framtid, man 
tar ju reda på om det är rätt 
jobb man har hittat eller om 
det är något som man aldrig 
skulle kunna jobba med. Det 
kan alltså påverka både posi-
tivt och negativt. Om man 
kollar vilka praktikplatser 

som är mest populära just 
nu så är det olika café, bygg-
yrken och i olika affärer, till 
exempel en ICA-butik eller 
en klädesbutik. Skillnaden 
på idag och för tio år sedan 
är egentligen inte så stor till 
exempel nästan lika många 
som valde byggyrken väljer 
byggyrken idag. Men för tio 
år sedan tog varje praktikplats 
bara in en praktikant – nu för 
tiden så är det ganska många 
praktikplatser som tar in två 
praktikanter. Det är inte ofta 

skolan får in klagomål från 
praktikplatsen om att prakti-
kanten har varigt jobbig eller 
inte uppträtt bra, men det 
händer ändå ibland. Oftast 
så brukar det bero på att man 
inte har förstått vikten av att 
arbeta. Man tror att livet är 
en räkmacka och inget mer. 
Men alltid när prao har fun-
nits så har en syo-konsulent 
funnits.
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Ulf Fransson är sedan länge syokonsulent (studie- och yr-
kesvägledare) på Aroseniusskolan i Älvängen.

Ulf Fransson fick aldrig prova att praoaUlf Fransson fick aldrig prova att praoa

Omkring 300 personer 
besökte Marknad & Lop-
pisdagen i Uspastorp. Det 
blev ett rakt igenom lyckat 
arrangemang.

– Vi är otroligt nöjda och 
kommer att göra ett liknande 
evenemang frampå vårkan-

ten, säger Kurt Jannesson.
Besökarna kunde förutom 

traditionell loppis roa sig 
med diverse andra aktivite-
ter. Barnen uppehöll sig vid 
fiskedammen där det nap-
pade hela tiden. För den 
musikaliska underhållningen 

svarade spelmanslaget Kaf-
ferast.

– Dessutom fick vi besök 
av Uspastorps veterantrak-
torer, vilket var ett uppskat-
tat och trevligt inslag, säger 
Kurt.

– Vi är väldigt glada över 
att så många alebor tog sig 
tid att komma hit. Slutligen 
vill jag rikta ett stort tack till 
alla sponsorer, funktionärer 
och till alla dem som skänkte 
saker till loppmarknaden, 
avslutar Kurt Jannesson.

JONAS ANDERSSON

Lyckad marknadsdag i Uspastorp
Marknad & Loppisdagen i Uspastorp blev välbesökt. Totalt inbringade arrangemanget 
drygt 27 000 kronor, pengar som ska skänkas till kvinnor och barn i Indien.

USPASTORP. Marknad & Loppisdagen i Uspastorp 
den 17 oktober överträffade alla förväntningar.

Arrangörerna har nu räknat samman överskot-
tet som blev.

– Drygt 27 000 kronor kommer vi att skänka 
till behövande kvinnor och barn i Indien, konsta-
terar Kurt Jannesson på Uspastorp Konferens & 
Äventyrscenter.

TANDLÄKARE 
FAHIMEH FARAHMAND

Nu har jag varit tandläkare i Nol i 10 år och detta tänker vi fi ra med

Öppet Hus
glögg samt tilltugg

Kvällens tema kommer att vara munhygien, profylax.

Vi erbjuder även gratis implantatkonsultation.

Gamla och nya patienter hälsas välkomna

Plats: Skolallen 1 i Nol
Tid: Torsdag 19 november 17.00 -19.00
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