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LILLA EDET. Att få in 
ett internationellt per-
spektiv i undervisning-
en innebär en möjlighet 
till utveckling.

Lärcentrums vuxen-
utbildning har initierat 
ett internationellt pro-
jekt kallat ”Entrepre-
neurial learning in adult 
education”. 

En av aktiviteterna i 
projektet är att anordna 
jobbskuggning i syfte 
att utbyta erfarenheter, 
få nya kunskaper och 
samarbeta med kollegor 
i andra delar av Europa. 

Projektet i sin helhet handlar 
om utbyte med andra länder 
i syfte att utveckla vuxnas 
lärande. Det ska utmynna 
i att ge nyttiga och utveck-
lande reflektioner över den 
egna verksamheten, enga-
gera elever och lärare, ge nya 
insikter om utbildningsmil-
jöer och skapa nya sätt att 
undervisa.

– Detta är en fantastisk 
möjlighet som har uppenba-
rat sig. De problem, eller rät-
tare sagt de utmaningar som 
vi står inför när det gäller 
vuxenutbildningen här i Sve-
rige, upplever man också i 
övriga länder, säger lärare 
Mattias Göransson.

I ”Entrepreneurial lear-
ning in adult education” 
(Entreprenöriellt lärande), 
som pågår fram till juni 2013, 
deltar skolor från Sverige, 
Italien, Turkiet, Tyskland, 
Finland och England. För ett 
par veckor sedan for lärare, 
Mattias Göransson, Ulrika 
Björk, Anna Ekelund samt 

studie- och yrkesvägledare 
Jennie Ivarsson till Hel-
singfors för att utbyta idéer 
och tankar med övriga delta-
garländer.

– Det gäller att hitta nya 
vägar för vuxenutbildningen 
och för det krävs att man 
får influenser, säger Mattias 
Göransson.

I förra veckan hade Lilla 
Edets kommun besök av 
Matthias Schlenkrich från 
Shüle für Erwachsene i Bad 
Hersfeld. Matthias, som 
arbetar inom vuxenutbild-
ningen i Tyskland, medver-
kade i undervisningen på 
Lärcentrum.

I slutet av november är det 
Lärcentrums tur att skicka 
lärare för jobbskuggning i 
Tyskland. Då reser Mattias 
Lundström, lärare i matema-
tik och naturkunskap, till Bad 
Hersfeld för att införskaffa 
kunskap och erfarenheter 
från tysk vuxenutbildning.

JONAS ANDERSSON

Jobbskuggning och 
internationellt utbyte

Mattias Göransson på Lär-
centrum i Lilla Edet har varit 
med och initierat ”Entre-
preneurial learning in adult 
education”, ett projekt som 
ska utveckla vuxnas lärande.

GÖTA. Centerpartis-
tiska riksdagsledamö-
ter gästade Lilla Edets 
kommun i torsdags 
eftermiddag.

Då passade partiets 
lokala överhuvud Jör-
gen Andersson på att 
visa upp vägsnutten i 
Göta som fortfarande 
inte är fi nansierad och 
som kommer att utgöra 
en falskhals när E45 
mellan Trollhättan och 
Göteborg byggts ut.

– Den här fl askhalsen 
måste bort, poängte-
rade Jörgen Andersson.

Centerdelegationen som 
besökte Lilla Edet i förra 
veckan bestod av Anders 
Åkesson, riksdagsledamot 
som sitter med trafikutskot-
tet, Annika Qarlsson, riks-
dagsledamot i arbetsmark-
nadsutskottet, Stig-Olov 
Tingbratt, regionfullmäkti-
geledamot i Västra Götaland 
och Kristina Jonäng, regi-
onråd i Västra Götalands-
regionen. Tillsammans med 
Jörgen Andersson stannade 
de först till vid stationsom-
rådet Lödöse Södra för att 
se vilka möjligheter som den 
nya järnvägsutbyggnaden 

innebär.
Lika positiva som ton-

gångarna är beträffande 
det kommande tågstoppet i 
Lödöse, lika frustrerade är 
kommunpolitikerna i Lilla 
Edet över att de två flask-
halsarna på E45, Torpabron 
och Göta, ännu inte är lösta. 
På pressträffen valde Jörgen 
Andersson att rikta fokus på 
trafiksituationen i Göta.

– Det blir konstigt när 
man ska tränga ihop trafiken 

på den här lilla sträckan mitt 
i centrala Göta. Det är olo-
giskt. Det måste till ett beslut 
som gör att hela E45 mellan 
Göteborg och Trollhättan 
blir utbyggd i sin helhet, sade 
Andersson och fick medhåll 
av Anders Åkesson.

– Jag är alldeles övertygad 
om att detta kommer att lösa 
sig. Att investera så mycket 
pengar i ett projekt och inte 
göra färdigt låter inte rimligt.

Annika Qarlsson är inne 

på samma linje och tror att 
flaskhalsen kommer att för-
svinna inom en överskådlig 
framtid.

– Det finns en gemensam 
prioriteringsordning för de 
49 kommunerna i regionen 
och där ligger E45 tillsam-
mans med E20 högst upp, 
förklarade Annika Qarlsson.

Flaskhalsen i Göta måste bort
– Centerledaren tydlig i sin framställan

I GÖTA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Annika Qarlsson och Anders Åkesson representerar Centerpartiet i riksdagen. I förra veckan 
besökte man Lilla Edets kommun och fi ck då information om den besvärliga fl askhals som 
kommer att uppstå på E45 i centrala Göta.

LÖDÖSE. Medeltids-
spelet ”Vid Ljuda os” 
framfördes i obruten 
följd under åren 1994-
2009.

Ett nytt sommarspel 
håller nu på att ta 
form.

Samtidigt håller 
utomhusscenen Ljuda-
borg på att renoveras, 
som en del i ett stort 
Leaderprojekt.

Ett projekt inom Leader 
Göta älv godkändes förra 
året och ska bland annat 
generera i ett nytt sommar-
spel vid Ljudaborg.

– Premiären kommer 
att äga rum sommaren 
2014. Fram till dess ska det 
också ske en upprustning 
av spelplatsen. Tanken är 
att göra Ljudaborg till en 
kulturplats, förklarar Karin 
Blomstrand, verksamhets-
utvecklare på Studieförbun-
det Vuxenskolan.

Den som har fått äran att 
skriva manus och som också 
ska regissera det nya som-
marspelet är Roger Janer-
fors från Uddevalla. 

– Manuset bär arbets-
namnet 1473. Teatern base-
ras på historien när Sten 
Sture flyttar Nya Lödöse 

till nuvarande Gamlestaden. 
Vad händer när en av Sve-
riges viktigaste handelsstä-
der plötsligt bryts upp? Jag 
har skrivit om de konflikter 
som kan tänkas ha uppstått i 
samband med detta, berättar 
Roger Janerfors.

Premiären är tänkt att ske 
i augusti och ska föregås av 
någon slags marknad. Alla 
pusselbitar är emellertid inte 
på plats.

– ”Vid Ljuda os” var en 
publikmagnet under 16 år. 
Nu har det blivit en paus på 
några år och förhoppnings-
vis finns det ett sug hos skå-
despelarna som var med då 
att stå på scenen igen, säger 
Roger Janerfors.

Ett antal studiecirklar är 
planerade att ske under det 
närmaste året. Den första 
startar upp på tisdag och har 
rubriken improvisationstea-
ter.

– Under våren ska vi också 
ha studiecirklar inom teater-
smink och frisyr, medeltida 
trädgård, sömnad, samt sång 
och dans. Är man intresserad 
av att vara med är det bara 
att höra av sig till mig, säger 
Karin Blomstrand.

En mindre teateruppsätt-
ning blir det redan nu till 
sommaren. Det blir i form av 

en bröllopsfest för att cele-
brera att det var 700 sedan 
som hertigen Erik gifte sig.

– Vi skulle gärna vilja 
knyta an detta till två rik-
tiga bröllop på Ljudaborg. 
Finns det några par som går 

i giftastankar skulle jag gärna 
vilja komma i kontakt med 
dem, avslutar Karin Blomst-
rand.

Nytt sommarspel på Ljudaborg

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En uppföljare till ”Vid Ljuda os”, som spelades under 16 år i 
Lödöse, håller på att ta form. Sommaren 2014 blir det pre-
miär för en teater som Roger Janerfors skrivit manuset till.
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– Leaderprojekt skapar möjligheter
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