
NÖDINGE. 28 deltagare 
från åtta olika länder.

Det är dags för en ny 
upplaga av den inter-
nationella utbildningen 
Unga entreprenörer i 
nya Europa.

Av de som får den 
unika chansen att vara 
med är åtta från Ale 
gymnasium.

Projektet genomförs för elfte 
gången med Ale kommun 
som huvudman. Utvärde-
ringarna som är gjorda har 
varit samstämmiga – det är en 
utbildning som ger erfaren-
het och kunskaper för resten 
av livet. Ryktet har spritt sig 
och i år var det inte särskilt 
svårt att hitta frivilliga delta-
gare.

– Ale gymnasium infor-
merade om möjligheten och 
elever fick sedan ansöka. Vi 
valde sedan att kalla ett antal 
till intervju och känner verk-
ligen att vi har hittat ett ambi-
tiöst gäng, berättar projektle-
dare Kjell Lundgren.

I torsdags samlades de ut-
valda för en kortare informa-
tion. Jonathan Jensen be-
kräftade att förväntningarna 
är stora.

– Absolut, jag har hört 

så mycket gott och verkli-
gen letat efter haken med ut-
bildningen, men den verkar 
inte finnas. Jag ser det som 
en stor möjlighet att bredda 
kontaktnätet och lära känna 
nya vänner från andra delar 
av Europa.

Sivan Paules som läser 
andra året på det Naturveten-
skapliga programmet överty-
gades också av det internatio-
nella perspektivet.

– Jag tänker utbilda mig till 
civilingenjör och målet är att 
jobba utomlands. Kul att få en 
första inblick i hur förutsätt-
ningar och villkoren skiljer 
sig åt i olika delar av Europa.

Klasskamrat Isabel An-
dersson fyller i:

– Det känns som att det 
kan bli ett väldigt bra utbyte 
i en utbildning med så många 
olika deltagare. Jag tror det 
blir ett riktigt roligt äventyr!

Utbildningen startar 
lördag 6 augusti och sam-
lingen sker på Ale Vikinga-
gård, där också första natten 
tillbringas.

– Vi följer upp förra årets 
succé med lite samkväm och 
teambuilding i en spännande 
miljö, att vi dessutom över-
nattar på gården är nytt. På 
söndagen åker vi ut till Krok-
holmen och startar utbild-

ningen som jag vill betona 
ska ses som en process i kon-
sten att lära sig tänka i nya 
banor. Kreativt tänkande, 

att hitta nya lösningar och 
utveckla idéer är grunden 
– inte som många tror – att 
lära ungdomar att starta eget. 
Det kan möjligtvis bli resul-
tatet på sikt. Målet är att in-
spirera unga människor att 
med självförtroende anta ut-

maningar i framtiden, säger 
Kjell Lundgen.

Att så är fallet intygar Ca-
milla Alvenby som förra året 
var deltog i utbildningen i 
Moldavien och i år kommer 
att vara teamleader på Krok-
holmen.

– Man växer som människa 
och självförtroendet blir ett 
helt annat efter denna oför-
glömliga vecka. Tro mig, jag 
vet!
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NOL. I onsdags avver-
kades det tredje delmo-
mentet av fyra i Nol-
klassikern.

Eleverna i årskurs 4 
och 5 cyklade 1,8 mil.

Nu återstår bara Nol-
varvet, som äger rum 
den 7 juni.

Efter de två första delmomen-
ten i Nolklassikern, vandring 
och simning, var det i förra 
veckan dags för det tredje. 
Klockan tio gick startskottet 
för den traditionella cykeltu-
ren. Start och mål skedde på 
skolgården.

– Trevlig tur och lycka till 
på färden, sade lärare Ragne 
Bengtsson när han släpp-
te iväg cyklisterna ut på den 
knappt två mil långa slingan, 
från Nol, via Alafors och Nö-
dinge och hem igen.

Pauser gjordes under 
resans gång, bland annat i 
en mysig skogsglänta där det 
serverades korv med bröd. 
Matsäck och rejält med dryck 
hörde också till de självklara 
tillbehören.

– Cirka 70 elever deltog 
och fullföljde. Vädret var per-
fekt lämpat för cykling, för-
klarar Ragne Bengtsson.

Cyklisterna slapp alltför 
jobbig motvind och väl i mål 
konstaterade en av eleverna:

– Nu är det bara Nolvar-

vet kvar så har jag min guld-
medalj!

”En väldigt stor möjlighet”
– Åtta elever från Ale gymnasium antagna till kreativ utbildning

Antagna till utbildningen Unga entreprenörer i nya Europa. Isabel Andersson, Camilla Alvenby, teamleader, Niklas Heffler, 
Sivan Paules, Jonathan Jensen och Ida Jonsson. Saknas på bild gör Lisa Hellström som också fått det positiva antagnings-
beskedet.
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Nolskolans klassiker snart i hamn

I onsdags avverkades det tredje delmomentet i Nolklassi-
kern, nämligen cyklingen. Här ses eleverna i årskurs 5 ge sig 
ut på den knappt två mil långa färden.
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