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NÖDINGE. Det blev en 
högtidlig kväll i entre-
prenörskapens anda 
när deltagarna från 
kursen Young entrepre-
neurs of Ale – YEA höll 
sin slutgiltiga presen-
tation i torsdags.

Många röster vittna-
de om att projektet för 
arbetssökande ungdo-
mar är en satsning i 
helt rätt riktning.

Det gick nästan att ta på 
stämningen i lektionssalen på 
Ale gymnasium när den stora 
publiken började komma på 
plats.

Spända av förväntan stod 
de 15 deltagarna från Arbets-
marknadsenhetens projekt 
YEA redo att visa vad de lärt 
sig. I åhörarskaran fanns för-
utom anhöriga och tidigare 
deltagare även kommunens 
ledande politiker och repre-
sentanter från näringslivet. 
Alla var nyfikna på de poten-
tiella affärsidéer som ungdo-
marna arbetat fram under de 
fem veckorna.

Projektet syftar till att 
stärka unga arbetssökande i 
Ale kommun och göra dem 
mer attraktiva på arbets-
marknaden. Fokus ligger på 
att bygga upp självförtroen-
det och bli medveten om hur 
man kan använda sina styr-
kor, samtidigt som de lär sig 
att tänka på nya sätt. Kursen, 
som leds av David Cart-
wright och Ben Mumby-
Croft, hålls genomgående 
på engelska.

Nätverkade
Två av affärsidéerna inklu-
derade mobilappar: Piano 
Kidz som hjälper barn att 
lära sig spela ett instrument 
och Health Bag App som 
ska hålla koll på hur man 
äter och tränar. Den tredje 
gruppen presenterade stolt 

sin Chill Pillow, en kudde 
med inbyggd kyleffekt. Del-
tagarna hade tagit hänsyn 
till allt ifrån produktion och 
ekonomi till målgrupp och 
marknadsföring, som de 
redogjorde för på ett profes-
sionellt sätt.

– Vi ger inte ungdomarna 
talang, den har de själva. Det 
vi gör är att lära dem hur de 
kan använda sina talanger i 
arbetslivet, sa David Cartw-
right. 

När det blivit dags för 
diplomutdelning berömde 
han var och en av deltagarna 
och framhöll deras alldeles 
unika personligheter som 
alla bidragit till gruppens 
gemenskap och framgång. 

Ögonen var blanka hos 
deltagarna när det blivit dags 
att skiljas åt efter smörgåstår-
tan, men innan dess passade 
de på att nätverka med före-
tagarna som kommit för att 
ta del av deras arbete. 

Hanna Järnström, HR 
och administration manager 
på KraftPowercon i Surte var 
mäkta imponerad av ungdo-
marnas insatser. 

– Framför allt är jag impo-
nerad av engelskan, de var 
verkligen duktiga. Det här är 
ett bra initiativ och de är rik-
tiga idésprutor allihop. Jag 
skulle rekommendera fler 
företagare att gå nästa gång. 

Självförtroende
När hon berättade att före-
taget kan komma att behöva 
mer folk till produktionen 
under sommarsäsongen var 
det flera som visade intresse 
och skrev ner kontaktupp-
gifter. 

Att man lyckats hitta ett 
vinnande koncept kunde 
även tidigare kursdeltagare 
intyga. Linus Samuelsson, 
som i fjol presenterade sin 
affärsidé, satt nu i publiken. 

– Det här betydde jätte-

mycket för mig, jag fick ett 
helt annat självförtroende. 
Innan satt jag på Arbetsför-
medlingen och sökte jobb, 
men efteråt kunde jag istället 
gå runt till restauranger och 
nu har jag fått jobb som kock 
på The Dubliner i Göteborg. 

Sara Johansson gick 
också kursen förra året och 
i torsdags agerade hon foto-
graf under presentationen. 

– Det är en helt underbar 
kurs som gav mig mycket 
inspiration. Idag vågar jag 
fokusera på mina drömmar 
och tanken är att först läsa 
filosofi och sedan söka in till 
musikhögskolan med inrikt-
ning på sång. 

Lyckad repris av hyllad satsning

Stämningsfull kväll. Deltagarna var blanka i ögonen när det 
blivit dags att ta farväl.

Linus Samuelsson, som deltog förra året, har idag jobb som 
kock, något han till stor del tackar YEA för.

Grupperna hade tänkt på allt från produktion till marknads-
föring i sina affärsidéer.

Hanna Järnström från KraftPowercon berömde kursen.Hanna Järnström från KraftPowercon berömde kursen. Alla presentationer hölls på engelska.Med stort engagemang presenterade ungdomarna 
sina affärsplaner.
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