
alekuriren  |   nummer 21  |   vecka 22  |   201212

ÄLVÄNGEN. Intresset 
för Lärlingsgymnasiet 
i Ale fortsätter att öka 
bland kommunens ung-
domar.

Möjligheten att få ett 
arbete efter avslutade 
studier är dessutom 
stor.

– Förra året gick 71 % 
procent av våra elever 
ut i jobb, berättar 
rektor Malin Luukinen.

Lärlingsgymnasiet har fun-
nits på Hålstensvägen i 
Älvängen i tre år. Verksam-
het bedrivs också i Håby. 
För närvarande finns 82 
elever i undervisning i Ale. 
Eleverna är fördelade på 
fem olika yrkesutbildningar; 
el, bygg- och anläggning, 
fordon och transport, handel 
och industri. Inom varje 
yrkesutbildning får eleverna 
också undervisning i gymna-
siegemensamma ämnen som 

svenska, engelska, matema-
tik, samhällskunskap, histo-
ria, religion och naturkun-
skap.

– Det är riksintag som 
gäller, men 90 % av alla 
elever utgörs av aleungdo-
mar, förklarar Malin Luuki-
nen.

Yrkeskunskap
– Vår metod bygger på att 
tillfoga eleverna så mycket 
yrkeskunskap det bara går. 
Hälften av skoltiden är för-
lagd på arbetsplatsen, från år 
ett. Det finns en handledare 
till varje elev, som sedan är 
med i bedömningen av res-
pektive ungdom.

Är det lätt att finna 
praktikplatser i Ale?

– Ja, det tycker jag. Vi har 
en väldigt bra kontakt med 
det privata näringslivet i vår 
kommun. Vi har en bas av 
företag som alltid är villiga 
att ta emot lärlingar, säger 
yrkeslärare Lennart Wall-
ström.

En av dem som hyllar 
samarbetet med Lärlings-
gymnasiet är Michael Bill, 
vd på Beijer i Älvängen. Han 
berättar om flera goda exem-
pel där lärlingar övergått i 
fast anställning efter avslutad 
gymnasietid.

– Det blir som en lång 

provanställning. Jag tycker 
det är ett vinn-vinn-koncept. 
Vi får möjlighet att se om 
han eller hon är en potenti-
ell arbetskraft och eleven får 
känna sig för om yrkesvalet 
är det rätta, säger Michael 
Bill.

Erfarenhet
Anton Fridh från Alafors 
går andra året på Lärlings-
gymnasiet och praktiserar i 
Beijers butik. Han går inrikt-
ning handel.

– Jag bytte program i 
höstas och nu har jag hittat 
rätt. Jag stortrivs med min 
praktikplats. Det är inte alls 
säkert att det resulterar i 
någon fast anställning, men 
hur det än är så samlar jag på 
mig värdefull erfarenhet för 
framtiden.

Lennart Wallström vill 
understryka det som Anton 
Fridh framhåller, nämligen 
att ungdomarna växer med 
uppgiften som lärling.

– De slussas ut på arbets-
marknaden på ett bra sätt. 
Det är inte enbart till en 
fördel rent yrkesmässigt utan 
även socialt. Ungdomarna 
förbereds för vuxenlivet.

1 juni vet Lärlingsgym-
nasiet hur elevsituationen 
kommer att se ut för kom-
mande läsår. Målbilden är att 
hamna på 30 förstaårselever.

– Det är fullt realistiskt 
att tro att det blir så. Under 
våren har vi haft ett antal 
öppet hus-kvällar för att visa 
upp vår verksamhet. Fortfa-
rande är vi relativt anonyma 
för aleborna. Det vill vi ändra 
på, avslutar Malin Luukinen.

En väg ut i arbetslivet
– Praktik är modellen för Lärlingsgymnasiet
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Jonas Andersson
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Malin Luukinen är rektor och Lennart Wallström yrkeslärare på Lärlingsgymnasiet i Älväng-
en.

Anton Fridh går andra året 
på Lärlingsgymnasiet och 
har sin praktik förlagd till 
Beijers byggvaruhandel i 
Älvängen.

Den nya skollagen ger 
rektorn möjlighet att 
stänga av en elev från 
skolan. Det har rektor, 
Leif Gardtman, på Sur-
teskolan nu gjort. Av-
stängningen gällde under 
sex dagar för att utreda 
vilka andra åtgärder som 
skulle sättas in. Utbild-
ningsnämnden informera-
des i ärendet förra veckan. 
All information är sekre-
tessbelagd.

❐❐❐

Elev stängdes av

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.

Öppet söndag kl 12-15
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RÄNTA

Vi visar 70st 
fräscha beg. 

husbilar!

Rapido
Serie 6 

fr 599 000:-

RÄNTECHOCK
2.95% RÄNTA VECKA 22 

MELLAN 28/5 - 3/6

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!
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