
ALE. För två år sedan 
gick den internationella 
entreprenörsutbild-
ningen YEE för första 
gången på export.

I år är det dags igen, 
först till Moldavien och 
senare kanske även till 
tyska Kaufungen.

I augusti arrangeras 
utbildningen också på 
nytt i Ale förlagd till 
Krokholmen.

Aleungdomar i åldern 17-22 
år uppmanas nu söka till 
Unga entreprenörer i nya 
Europa, YEE. 4-11 augusti 
samlas 30 deltagare från åtta 
olika länder för att lära sig 
tänka i nya banor. Kreativi-
tet står i centrum, men även 

kunskap- och erfarenhetsut-
byte mellan olika kulturer.

– Utbildningen har så otro-
ligt många positiva sidor. Pe-
dagogiken i sig är spännande 
och allt som sägs under före-
läsningarna är värdefullt, men 
egentligen är hela veckan en 
enda lång lärprocess. Ung-
domar svetsas samman på ett 
fantastiskt sätt och trots att de 
aldrig har sett varandra innan 
kursen börjar är de svåra att 
skiljas åt sju dagar senare. Det 
är en häftig upplevelse, säger 
projektledare Kjell Lund-
gren som har varit med under 
samtliga tolv år och som nu 
leder "exporten" av utbild-
ningen.

14-22 september bär det av 
till Moldavien.

– Upplägget är detsam-
ma på båda platserna, men 
miljöerna skiljer sig åt. För 
våra svenska deltagare blir 
det självklart ett äventyr i sig 
att komma till ett land som 
Moldavien. Vi arrangerade 
utbildningen med stor fram-
gång 2010 och ser fram mot 
att upprepa bedriften. Intres-
set för utbildningen är stort 
utomlands. Till presenta-
tionen i Moldavien har den 
svenska ambassadören och 
Moldaviens utbildningsmi-
nister redan anmält intresse, 
berättar Kjell Lundgren.

Utbildningen är kostnads-
fri för deltagarna och leds av 
kvalificerade kursledare med 
en bakgrund på såväl Oxford 
Brookes University som 

Warwick University. Profes-
sor Roger Mumby Croft har 
som vanligt ett finger med i 
spelet.

–  Han anser fortfaran-
de att detta är ett av de bästa 
projekten för att främja en-
treprenörskap och brinner 
för att utveckla konceptet.

Utbildningen sker på eng-
elska, men inte ens för den 
som känner sig osäker på 
språket utgör detta ett hinder.

– Vi har haft med delta-
gare som knappt har kunnat 

säga ett ord, men är det någon 
gång man lär sig språket så 
är det under den här veckan, 
hälsar Kjell Lundgren som 
hoppas att så många som möj-

ligt tar chansen att söka.
Tidigare har bara elever i 

Ale gymnasium kunnat söka 
till YEE, så är inte fallet i år.
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Svenskt Näringslivs 
årliga företagsenkät 
har kommit och det var 

ingen rolig läsning. Under 
ett antal år har Ale sjunkigt 
i den rankingen. Mellan år 
2011 och 2012 har Ale sjun-
kigt 14 placeringar, men det 
finns även glädjeämnen i 
enkät svaren. Frågan ”kom-
munpolitikers attityder” och 
där vi ökar(blir bättre) med 
23 placeringar. 1 år med ett 
alliansstyre ger en märkbar 
förändring i attityden till fö-

retag. Det är värt att notera. 
45 placeringar bättre är det 
på frågan ”tillgång till kom-
petens”.

Negativa utfall blir det 
på frågor som berör för-
valtningen i Ale ”service till 
företagen” minskar med 21 
placeringar och ”kommunala 
tjänstemäns attityder” minsk-
ning med 26 placeringar. Så 
det finns lite att arbeta med 
och synen på ägande och 
äganderätten är en viktig del 
för näringslivet.

Rätten till egendom är en 
mänsklig rättighet och därför 
ska en regel finnas i grund-
lagen som garanterar fullgod 
ersättning vid olika former 
av inskränkningar i ägande-
rätten. 

Det är bara att instämma 
äganderätten är en av grund-
bultarna i det moderna rätts-
samhället och en viktig del i 
företagsklimatet.. 

Tony Karlsson
Kristdemokrat i Ale

Näringslivsrankingen

SKEPPLANDA. Hundä-
gare i Skepplanda har 
slagit sig samman och 
söker nu fler som vill 
delta i gemensamma 
aktiviteter.  

– Vi vill starta en 
klubb som inte kostar 
något och dit alla är 
välkomna med sina 
hundar, säger Kamilla 
Björklander. 

Hundägarna i trakten är 
många, men mötesplatser-
na få. 

Det vill Kamilla Björklan-
der, Frida Holmqvist, 
Kattis Lindahl och Nisse 
Lindahl ändra på. 

Förra söndagen ordnades 
den första hundträffen och 
nu hoppas de på att fler ska 
ansluta sig. 

– Idén är att man träffas på 
söndagar mitt på dagen vid 
hundrastgården på Albotor-
get och tar en promenad till-

sammans. Det är också ett bra 
tillfälle att öva på olika saker 
med hunden och längre fram 
hoppas vi på att kunna ordna 
gemensamma aktiviteter, 
säger Kattis Lindahl. 

Frida Holmqvist har tidi-
gare gått på valpkurser med 

sin hund och övningarna 
har hon nu användning för i 
gruppen.

– Till vår hundklubb 
kommer man som man är och 
det viktigaste är att vi har kul 
ihop, säger Nisse Lindahl.

JOHANNA ROOS

Vill skapa mötesplats för hundägareVill skapa mötesplats för hundägare

Kattis Lindahl, Kamilla Björklander, Frida Holmqvist och 
Nisse Lindahl vill starta en klubb för hundägare. Här tillsam-
mans med hundarna Twiggy, Agnes och Smilla.

Avtalsrörelserna är 
igång. Du har kanske 
hört eller läst om lä-

rarnas krav på 10 000 kronor 
mer i månaden. Detta stick-
er kanske i mångas ögon, 
men vad kommer kravet 
ifrån? Ett problem är att lä-
rarlönerna har släpat efter i 
flera decennier och är idag 
mer än 10 000 kronor lägre i 
månaden jämfört med andra 
grupper med lika lång ut-
bildning. Ett stort löne-
gap har skapats samtidigt 
som fler och fler arbets-
uppgifter, som inte alltid är 
direkt kopplade till under-
visningen, lagts på lärarna. 
Fyra av tio lärare överväger 
att lämna yrket på grund av 
lönen. Antalet sökande till 
lärarutbildningen sjönk i år 
med 18 procent jämfört med 
förra året. Då ska man veta 
att det även åren innan varit 
lågt söktryck. Unga svarar i 
en undersökning att lönen 
är det främsta skälet till att 
avstå från att söka. De unga 
ser ett yrke som både betalar 
sig dåligt och som är pressat. 
De ser helt enkelt ett ohåll-
bart lärarliv. 

Enligt en undersökning 
gjord av Novus skulle endast 
5 procent av föräldrarna i 
förstahand rekommende-

ra sina barn att bli lärare. 
De vet att en lärarutbildning 
aldrig betalar sig, och detta 
på grund av lärarnas usla lö-
neläge. Enligt en rekryte-
ringsprognos som Svens-
ka kommuner och landsting 
kom med i slutet av janu-
ari behöver Sveriges kom-
munala skolor rekrytera 50 
000 lärare inom inte fullt 10 
år. Var ska vi få dessa lärare 
ifrån om färre och färre 
söker sig till yrket? För ett 
land som är beroende av att 
konkurrera med kunskap är 
detta ett allvarligt samhälls-
problem. Lärarförbundets 
förbundsordförande Eva-Lis 
Sirén belyser problemet så 
här: "Det kostar att satsa på 
lärarlönerna, men det kostar 
ännu mer att låta bli. Att in-
vestera och satsa på skolan 
är den mest kostnadseffek-
tiva insatsen vi gemensamt 
kan göra för att utveckla 
Sverige." 

Om vi vill att eleverna 
ska ha rätt till de bästa lä-
rarna krävs en statushöjning 
av läraryrket. Det innebär 
att politikerna vågar ta sitt 
ansvar. Att Sveriges kom-
muner är beredda att ge lä-
rarna ett ordentligt lönelyft 
i denna avtalsrörelse. Detta 
är första steget för att behål-

la de lärare som redan arbe-
tar som lärare samt att det 
är nödvändigt att läraryr-
ket blir ett attraktivt första-
handsval för kommande ge-
nerationer. Det är satsningar 
på kunskapssamhället som 
bygger Sverige starkt. Vad 
händer med samhället utan 
lärarna? Vår vision är ett 
samhälle som värderar kun-
skap och lärare högt. Lä-
raren har den mest centra-
la rollen då det gäller elev-
ernas kunskapsresultat. Vi 
säger inte 10 000 kronor 
mer i månaden rakt av för 
varje lärare. Det är medel-
lönen som ska öka med det. 
Vi vill att lönespridningen 
ska öka. 

Självklart kräver vi inte 10 
000 kronor mer i månaden 
över en natt utan låt denna 
avtalsrörelse ta ett första 
viktigt steg för att täppa till 
glappet mellan läraryrket 
och andra jämförbara yrkes-
gruppers löner. Se det som 
en avbetalningsplan. Det är 
dags att börja betala av. Om 
inget drastiskt sker står vi 
inför en nationell lärarkris. 
Vågar samhället chansa? 
Satsa på lärarna. Sveriges 
framtid kommer att tacka!

Lärarförbundet Ale

En annorlunda och kreativ utbildning
– YEE arrangeras för tolfte gången

Låga lärarlöner ett samhällsproblem

I YEE är lärare och elever på samma nivå.


