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Bli återförsäljare
Kan du tänka dig 
att sälja kläder?

 
Vi söker återförsäljare 
just nu i ditt område.

  
Ring oss på 011 - 12 27 00

Besök vår hemsida 
Friendtex.se

FRIENDTEX Hospitalsgatan 16, 602 27 Norrköping

Drive-in butik
Industrivägen 39b

Sävedalen
031-26 50 88

Göteborgsvägen 74
Sävedalen

031-26 50 23

Allum
Partille

031-26 50 61

Friggagatan 16c
Göteborg

031-80 20 12

Brahegatan 7
Göteborg

031-21 72 33

Ale Torg 7
Nödinge
0303-966 77

Torggatan 2
Älvängen
0303-74 99 99

PÅ GÅNG I SEPTEMBER!
Knallemarknad på Ale Torg 

Fredag 14 september

Ballonglördag Älvängen
Lördag 29 september

www.cederleufssvenheimers.se

NÖDINGE. I fredags 
hade både Ale och Lilla 
Edet all anledning att 
fira.

Efter tre års hårt 
arbete har kommu-
nerna utsetts till lokalt 
certifierade Vård- och 
omsorgscollege, som 
innebär ett förbätt-
rat samarbete mellan 
utbildning och arbete.

Stämningen var minst sagt 
högtidlig när Joakim Öst-
ling, verksamhetschef för 
utbildning i Ale kommun, 
mottog diplomet av Lena 
Hansson från Nationella 
rådet. 

På plats i Ale gymnasiums 
musiksal fanns många repre-
sentanter från sektor arbete, 
trygghet och omsorg. Alla 
har de arbetat hårt för att 

bemöta kvalitetskraven, ett 
arbete som resulterat i att Ale 
och Lilla Edet nu utsetts till 
lokalt certifierade Vård- och 
omsorgscollege. 

Bland åhörarna fanns även 
politiker, lärare och elever 
från Vård- och omsorgspro-
grammet. Dessutom höjde 
musikelever stämningen 
ytterligare med egenskrivna 
akustiska låtar. 

För tre år sedan blev 
Göteborgsregionens kom-
munalförbund – GR certifie-
rade som VO-regioncollege 
och därefter har kommu-
nerna kunnat ansöka om att 
bli lokalt certifierade. Ale 
och Lilla Edet ansökte och 
arbetade tillsammans och i 
fredags gick de i mål. 

Behovet växer
Bakgrunden är att behovet 
av mer personal inom vården 
ökar ständigt. Inom sektorn 
står man inför ett genera-
tionsbyte där en tredjedel av 
arbetskraften är på väg att 
lämna arbetslivet med värde-
fulla kunskaper. 

Utbyggnaden av infra-
strukturen bidrar till befolk-
ningsökning och därmed är 
man direkt beroende av att 
fler ska välja att arbeta inom 
vården. 

Sirpa Niemi, verksam-
hetschef för funktionshinder 
i Ale kommun, har ingått i 
den lokala styrgruppen. Hon 
betonade vikten av certifie-
ringen. 

– Det är en kvalitetssäk-
ring som ses som mycket 
meriterande hos arbetsgi-
vare. Kanske har vi i kommu-
nen varit dåliga på att mark-
nadsföra jobben inom vård 
och omsorg tidigare, men 
det ska vi ändra på. Syftet 
med Vård- och omsorgscol-
lege är också att skapa kar-
riärvägar och möjligheter till 
kompetensutveckling.

Vinst för vårdyrken
– Ale certifierat till Vård- och omsorgscollege

Joakim Östling mottog dip-
lomet från Lena Hansson.

Natalie Andersson och 
Amilia Häger spelade några 
egenskrivna låtar för den 
fullsatta musiksalen. 

Sirpa Niemi, verksamhetschef för funktionshinder.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Vem 
känner du 
som snart 

fyller?

Boel Holgersson (C), ordförande i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, Elena Fridfelt (C), ordförande för Utbildnings-
nämnden och Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) deltog när Ale och Lilla Edet kommuner utsågs till lokalt 
cerifierade Vård- och omsorgscollege – ett förbättrat samarbete mellan arbete och utbildning.


