
alekuriren  |   nummer 22  |   vecka 23  |   201010

Sjung om studentens...

Elfhems gymnasium invig-
des under pompa och ståt i 
augusti förra året. I tisdags 
fanns det återigen anledning 

att celebrera med tårta och 
ballonger. Andreas Lind-
qvist-Dannerholt blev histo-
risk när han mottog slutbety-

get av rektor Carl Nyström.
– Jag har verkligen trivts 

på den här skolan och nu 
känns det underbart att 
ta nästa steg i livet, säger 
Andreas.

Elfhems gymnasium 
erbjuder lärlingsprogram 
och individuellt program. 
Att Andreas Lindqvist-Dan-
nerholt är ensam om att ta 
studenten den här terminen 
beror på att han hade två års 
utbildning med sig i bagaget 
innan han påbörjade sin skol-
gång i Lödöse.

– Jag har slutfört indu-
striprogrammet. Två dagars 
teori och tre dagars prak-
tik har stått på schemat 
under det här året, förklarar 
Andreas.

Praktiken på Inlands 
Bruk skulle visa sig bli rena 
bingon för Andreas. Redan 

på torsdagsmorgonen skulle 
Andreas åter infinna sig på 
kartongfabriken för att börja 
jobba på riktigt.

– Inte mig emot. Nu är 
det vibrationsmätning som 
gäller, vilket ska bli intres-
sant.

Michael Glennings, lär-
lingskoordinator på Elfhems 
gymnasium, hoppas och 
tror att Andreas lyckliga öde 
ska sporra övriga elever på 
skolan.

– Det är ju så här vi vill 
att lärlingsprogrammet ska 
fungera, att man via sin prak-
tik kan få en fast anställning. 
Andreas har visat framföt-
terna och det gav följaktligen 
resultat, säger Michael.

Är det lätt för ert gymna-
sium att få praktikplatser?

– Nej, det har inte varit 
lätt. Vi hamnade lite grann 

Första studenten att lämna Elfhems gymnasium
– Andreas Lindqvist-Dannerholt blev historisk
LÖDÖSE. Andreas Lindqvist-Dannerholt blev den 
första eleven att lämna Elfhems gymnasium och 
fira studenten.

Nåja, så värst mycket firande var det inte tal 
om ty morgonen därpå väntade tjänstgöring på 
Inlands kartongfabrik.

– Jag har fått en anställning som sträcker sig 
fram till september, säger Andreas med glädje i 
rösten.

i bakvattnet eftersom redan 
etablerade skolor, Komvux 
och Arbetsförmedlingen 
hade gjort klart med prak-
tikplatser när vi skulle igång 
i höstas. Förhoppningsvis 
blir det lättare nästa termin, 
säger Michael Glennings.

Innan Andreas Lindqvist-
Dannerholt sade ett defini-
tivt farväl till skolkamraterna 
och personalen på Elfhems 

gymnasium stundade tårtka-
las och hyllningstal.

– Du har skaffat dig de 
bästa betygen från praktiken 
och nu önskar vi dig lycka 
till i arbetslivet, sade Carl 
Nyström.

Solen sken och Andreas 
Lindqvist-Dannerholt strå-
lade av lycka.

JONAS ANDERSSON

Carl Nyström, rektor på El-
fhems gymnasium, önskar 
Andreas Lindqvist-Danner-
holt lycka till i framtiden. 
Närmast väntar jobb på In-
lands kartongfabrik.

I onsdags firades Andreas 
Lindqvist-Dannerholt på Elf-
hems gymnasium.

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär
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ALAFORS. I strålande försom-
marväder bjöd Ahlafors Fria 
Skola in till Vårsalong i lördags.

Ett slags öppet hus-firande 
där diverse utställningar i klass-
rummen, varvades med mode-
visning, försäljning och aktivite-
ter på skolgården.

Massor av folk kom för att ta 
del av arrangemanget.

Till hösten återfinns Ahlafors Fria Skola 
i före detta Alaforsskolans lokaler. Om 
flytten fanns information att få i sam-

band lördagens Vårsalong.
Elever och personal hälsade besökar-

na välkomna, föräldrar, släkt och vänner 
som kommit för att få en inblick i den 
gångna terminens arbete.

– Faktum är att vi brukar ha tur med 
vädret och vi tycker naturligtvis det är 
jättekul att så många är intresserade av 
vår verksamhet, säger lärare Jill Frank-
lin.

Överskottet från Vårsalongen blev 18 
631 kronor, pengar som oavkortat går 
till eleverna och deras upplevelseresor.

JONAS ANDERSSON

Vårsalong på Ahlafors Fria Skola

Det nappade i fiskdammen – varje gång!

Amerikanare är alltid ett sjysst transportmedel.
Nog finns det en framtid även 

för er, vänner!

NÖDINGE. I onsdags 
lämnade 205 nybakta 
studenter Ale gymna-
sium.

Glädjen spirade och 
den välfyllda parke-
ringen utanför skolan 
förvandlades snabbt till 
ett skumpbad.

På insidan var det 
lugnare, då Vakna bjöd 
på en drogfri student-
brunch.

Underhållning med sång, 
musik och allmänt spex för-
gyllde de sista timmarna i 
Ale gymnasium. Vaknafon-
den uppmärksammade Matti-
as Salek, Viktor Larsson och 
Joakim Berg för betydelseful-
la insatser under året. För deras 
osjälviska handlingar där syftet 
har varit att främja insamling-
en till Moldavien tilldelades 
killarna ett hedersdiplom.

– Studenten är svår att hålla 
drogfri, men vi gör vårt bästa 
och idag tycker jag att vi har 
lyckats bra. Jag tror elever-
na respekterar vårt initiativ 
och sparar på festandet några 
timmar. Syftet med vår brunch 
är ju att ge dem ett extra fint 
minne från studenten, sa 
Vaknas Thomas Berggren.

STUDENT FÖR 19 ÅR SEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ett lass med nybakta studenter.


