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En praktisk skola i verkligheten
ÄLVÄNGEN. Trött på 
den traditionella skolan 
och inte sugen på att 
resa utanför kommu-
nen?

Känner du dig mer 
praktisk än teoretisk?

Då kan Lärlingsgym-
nasiet i Älvängen vara 
något för dig.

Tio års kamp är över. Tage 
Lindström jobbade som tek-
niklärare i Nödinge när han 
uppvaktade Ale kommun 
första gången angående en 
lärlingsutbildning i det bli-
vande gymnasiet. Det blev 
nobben den gången, men 
kampen har fortsatt.

– Många elever kom i kläm 
när även de praktiska utbild-
ningarna blev treåriga och 
kraven skärptes. Jag ville att vi 
skulle skapa ett alternativ för 
elever som har andra kvalité-
er än rent teoretiska, berättar 
eldsjälen Tage Lindström.

För ett antal år sedan togs 
ett första steg mot ett lärlings-
program. Med en budget om 
totalt 3 Mkr, ett stort bidrag 
från Nutek och en medfi-
nansiering av tre lokala före-
tag, startades ett pilotprojekt 
för att utveckla morgonda-
gens lärlingsutbildning. Ale 
kommun var också en aktiv 
part, men när det var dags 

att permanenta utbildningen 
tog det stopp.

– Företagen med Ica Kvan-
tum i spetsen ville gå vidare 
ändå. Vi hittade en annan 
väg och hösten 2008 drog 
vi igång. I samarbete med 
Håby gymnasium startade 
vi Lärlingsgymnasiet i Sveri-
ge AB. Bakom bolaget finns 
AC Bil och Däck, Ica Kvan-
tum, Marianne Jakobsson 
på Håby gymnasium och jag 
själv, säger Tage Lindström.

Under 1,5 år har 37 elever 
skjutsats till Håby för den 
teoretiska utbildningen, ef-
tersom lärlingsgymnasiet har 
saknat tillstånd i Ale.

Inga avhopp
– Trots de långa bussresor-
na har ingen elev hoppat av. 
Praktiken har många av dem 
gjort i Ale, men det har ändå 
blivit många resor till Håby, 
menar Tage Lindström.

Den 28 december kom så 
det efterlängtade beskedet. 
Lärlingsgymnasiet får etable-
ra sin verksamhet i Ale.

– Det här är vad som 
saknas. Alla ungdomar är inte 
skapta för att gå i den svens-
ka gymnasieskolan. Vissa har 
begåvningen i händerna, låt 
dem få utveckla den då. I Lär-
lingsgymnasiet varvar vi teori 
och praktik. Behöriga lärare 

i kärnämnena och fantastiska 
proffs i yrkesteorin ger skolan 
hög status. Dessutom är ut-
bildningrn förankrad i ar-
betslivet, berättar Tage Lind-
ström.

Praktik
Lärlingsgymnasiet i Ale er-
bjuder två dagars praktik 
första året, tre dagar år två 
och under det tredje året 
kan det variera mellan tre 
och fyra dagar beroende på 
vilken teoretisk behörighet 
eleven väljer att läsa.

Skolan har sina lokaler på 
Hålstensvägen i Älvängen 
och här höll Tage Lindström 
öppet hus i veckan som gick.

– Ett förvånansvärt stort 
intresse trots att vi inte har 
kunnat marknadsföra oss sär-
skilt bra. Vi är ett jättebra al-
ternativ till Ale gymnasiums 
teoretiska utbildningar och 
det tror jag många har för-
stått. Istället för att åka utan-
för kommunen för att få en 
praktisk utbildning kan de 
börja i Älvängen. Vi erbju-
der läringsutbildningar inom 
bygg, el, fordon, handel, 
hotell, restaurang och indu-
stri, informerar Tage Lind-
ström.

Självklart hoppas Lär-
lingsgymnasiet på en god 
tillströmning av elever i höst, 

men det behövs också fler 
partners i näringslivet.

– Vi önskar kontakter med 
fler bygg- och verkstadsföre-
tag. Dessutom är vi i behov 
av en fordonslokal med två 
liftar. Det skulle vi behöva 
hyra omgående, vädjar Tage 
Lindström.

LÄSTE EKONOMI

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

–Lärlingsgymnasiet fyller en viktig funktion

Tage Lindström hade fullt upp under det öppna huset i veckan.

Ett annorlunda gymnasium. Lärlingsgymnasiet i Ale har eta-
blerat på Hålstensvägen i Älvängen.

SKRUVADE PRISER PÅ AXUMS!

Fackla för 
trädgård

Pipe-Line Fackla 
Elips. För utomhusbruk. 
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Knivslip
Elektrisk. Fjädrande sliphjul med 
keramiska stavar som anpassar sig till kniveggen.

Bosch
Borrskruvdragare
PSR 14,4 V Li-2 

Tvåväxlad med suverän 
kraftöverföring och jämn gång. 
Snabbchuck. 25 momentlägen 
samt borrläge. 2 litiumbatterier 
ingår. Vridmoment 17/37 Nm.
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InVite Stavmixer 
med iskross. 

Reglerbar hastighet. Visp, 
väggfäste och måttbägare. 
Mixerskål på 1,25 l. 380 W.

KNIV
PÅ

KÖPET!
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Välkomna!
Hälsar Ulf med personal


