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NÖDINGE. Kommunalt 
anställd personal inom 
kök och lokalvård i Ale 
ska kompetensutveck-
las genom det regionala 
projektet SKY – Stark 
kompetens och yrkes-
stolthet.

– Syftet är att öka 
kompetensen och höja 
statusen på yrket, 
säger Linda Johansson, 
projektadministratör.

Förra torsdagen fylldes tea-
terlokalen på Ale gymnasium 
av en grupp människor som 
sällan får chans att träffa var-
andra. Ännu mer sällan får de 
chans att delta i kompetens-
höjande utbildningar. 

– Personal inom kök och 
lokalvård är för det mesta 
oumbärliga personer, men 
som inte ofta får ta del av 
EU-projekt, säger Mario 
Goran, projektledare. 

Ett EU-projekt är just vad 
som ligger bakom satsningen 
som finansieras genom ESF 
– Europeiska socialfonden. 
Totalt har man fått 25,4 mil-
joner kronor att röra sig 
med, pengar som kommer 

att användas till utbildningar. 
Projektet SKY görs i samar-
bete med 12 andra kommuner, 
från Varberg i söder till Åmål i 
norr och sammanlagt kommer 
2115 personer att delta.

Många önskemål
Första steget blir att perso-
nalen får lämna önskemål 
via enkäter, men redan på 
informationsmötet kom 
deltagarna med förslag på 
utbildningar relaterade till 
yrket som kan bidra till att 
kompetensen höjs.

Bland annat föreslogs 
kurser i bemötande av barn 
och ungdomar eftersom 
många arbetar på skolor och 
förskolor. Ekonomi- och 
Excelkurser var ett annat 
önskemål för att underlätta 
det dagliga arbetet för de som 
exempelvis beställer och tar 
emot varor. Inom lokalvård 
handlar det ofta om ergono-
miska frågor för att minska 
belastningen på kroppen och 
undvika arbetsskador.

– Det enda vi kräver till-
baka är att alla ska vara aktivt 
deltagande, säger Mario 
Goran.

De första utbildning-

arna kommer att starta efter 
sommaren och längden på 
kurserna varierar. Fokus 
kommer bland annat att ligga 
på att få bekräftelse på sin 
kunskap och eventuellt bli 
certifierad inom fler områ-
den. Många som arbetar i 
kök ska exempelvis få möj-
lighet att valideras till kock 
och all certifiering görs av en 
utomstående person.

– Fler yrken kommer att 
kräva yrkesbevis och utan 
någon form av bevis på din 
kompetens kan det vara svårt 
att komma vidare. Genom 
att höja kompetensen genom 
utbildning är chansen också 
stor att få mer fokus från 
politikerna, vilket leder till 
fler satsningar. Det i sin tur 
kan även innebära större 
möjlighet till löneförhöj-
ning, berättar Linda Johans-
son.

Målet är att ge de verktyg 
som behövs för att kompe-
tensutvecklingen ska kunna 
fortsätta även efter att Mario 
och Linda har lämnat pro-
jektet.

ÄLVÄNGEN. Kvinnan 
trodde inte på att hon 
blivit miljonär.

– Skojar du eller? 
Det här är inte sant, 
sa den chockade Lot-
tomiljonären.

Sedan åkte hon hem 
för att berätta nyhe-
ten för sin man.

Ett Lottospel för 72 kronor 
inlämnat hos spelombudet 
Tit Bits i Älvängen inne-
höll efter förra lördagens 
dragning en rad med sju 
rätt. Vinstbeloppet blev 
1 491 543 kronor.

Sedan i lördags har 
Svenska Spels vinnarambas-
sadör Pierre Jonsson sökt 
vinnaren för att gratulera 
till miljonvinsten. Under 

tisdagen fick han napp. 
Kvinnan, som var ute på 

stan, hade inte den blekaste 
aning om sin vinst.

– Jag trodde du skulle 
säga att jag vunnit två Triss-
lotter, men det här är ju fan-
tastiskt. Det här går knappat 
att förstå, jag måste gå ut 
och få lite luft.

Med fräscht syre i lung-
orna berättade vinnaren:

– Det här känns ju jät-
tebra, men vet du vad, Lot-
toraderna är egentligen 
min mans. Och ska jag vara 
helt rättvis så har jag sagt åt 
honom att sluta spela för det 
blir för dyrt eftersom man 
aldrig vinner. 

Lördagens 72 kronor 
blev väl investerade pengar 
för paret från Älvängen, 
som båda är i pensionsål-

dern.
– Nu måste jag ta mig 

hem och det blir till att 
åka på de stora vägarna. 
Annars kommer jag säkert 
köra i diket. Sen blir det till 
att erkänna att jag hade fel 
och gubben hade rätt. Her-
regud, jag som sagt att vi 
aldrig kommer vinna.

Vad ska ni göra för 
pengarna, tror du?

– Givetvis kommer vi 
fira, och sedan kan jag 
tänka mig att köpa en ny 
bil. Kanske en sportbil, 
säger vinnaren med ett här-
ligt skratt. Det finns hål att 
stoppa i och nära och kära 
kommer säkert också få en 
del av vinsten.

Vinnarna önskar vara 
anonyma.

❐❐❐

Miljonvinst till Älvängen

Yrkesstolthet i fokus
– Personal utbildas i EU-projekt

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Kompetenshöjande utbildningar. Linda Johansson (längst till vänster) och Mario Goran (i 
mitten) samlade all personal inom kök och lokalvård i Ale för att informera om SKY-projektet. 
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MAXA STEGET
NIKE AIR ALARIS

Löparsko med en bra kombination av dämpning och 

stabilitet. Air stötdämpning i häl och framfot och en 

2-densitets mellansula. Dam- och herrstorlekar.

ADIDAS ESCALATE CUSHION
Adidas löparsko med stötdämpande adiPRENE i häl 

och adiPRENE+ i framfot för framdrivning.

Herr- och Damstorlekar.

ASICS GEL-VIRAGE
Asics löparsko med bra 

stötdämpning och stabilitet. 

DuoMax pronationsstöd 

för ökad stabilitet. GEL 

stötdämpning för extra 

komfort. Dam- och 

Herrstorlekar.

ASICS GEL-2170
Asics löparsko med 

mycket stötdämpning 

och löpkänsla. GEL 

stötdämpning i häl 

och framfot. DuoMax 

pronationsstöd för ökad 

stabilitet. Herrstorlekar.

549KR
ORD. PRIS 1099 KR

899KR
ORD. PRIS 1199 KR

1599KR

699KR
ORD. PRIS 999 KR

99KR
ORD. PRIS 249 KR

CRAFT T-SHIRT 

Löpar t-shirt i funktionsmaterial

med effektiv fukttransport.

Dam- och herrstorlekar.
SEGER 
LÖPARSTRUMPA

49KR
ORD. PRIS 139 KR
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