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BARNDANS Absolute Showkidz

BARNENS DAG! DROP-IN!

VÄLKOMMEN TILL VÅR GOA KLUBB!
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MISSA INTE
VÅRENS KURSER!

ALLA MÄNNISKOR,
ALLA ÅLDRAR!

I ÄLVÄNGEN 9 FEBRURI KL 12.00-14.00
Barndans i Ale! 
PROVA-PÅ-DANS
4-5 år samt 2-3 år 12.15 
6-8 år samt 9-12 år 13.00
Prova även på det nya danskonceptet: 
Dance it 9-12 år!
Tävla och vinn fina priser, delta i 
fiskdammen, ballongutdelning under 
dagen!

Välkomna!

ÄLVÄNGEN. 29 elever 
har sökt till Lärlings-
gymnasiet som sitt 
första val.

Inte sedan starten för 
fyra år sedan har man 
haft så många första-
handssökande.  

– Vi tror på småska-
ligheten och målbilden 
är att ha runt 30-35 
sökande så det blev 
väldigt bra, säger rek-
torn Malin Luukinen. 

Snabbare kommunikationer 
till Göteborg resulterade 
inte i färre sökande till Lär-
lingsgymnasiet, tvärtom har 
fler elever än någonsin sökt 
skolan som sitt första val. 

– Det är en positiv utveck-
ling, som visar att det finns 
behov av den här typen av 
utbildningar, säger Malin 
Luukinen, som tillträdde 
som rektor för ett år sedan. 

Hon upplever att det är 
många som ser chansen att 
plugga på hemmaplan och 
slippa pendla. 

– Förra året var det några 
elever som började på utbild-
ningar i Göteborg, men 
som sedan ville byta hit för 
att få kortare resväg. Det är 
dessutom en positiv tillväxt-
region och vi har nära rela-
tioner med lokala företag 
som tar hand om och utbil-
dar kommunens ungdomar. 

Hälften av utbildningstiden 
är förlagd till praktik, vilket 
motsvarar sammanlagt 50 
veckor. Det är nästan ett års 
arbetslivserfarenhet och de 
flesta får anställning på före-
taget de varit på praktik hos. 

Förra året gick 72 procent 
av avgångseleverna ut i jobb 
direkt.

Transport populärt
Malin Luukinen upplever att 
yrkesförberedande utbild-
ningar fått ett uppsving den 
senaste tiden, men om det 
finns något samband med 
konjunkturen vill hon inte 
uttala sig om. 

På skolan går idag 93 
elever uppdelande på fem 
yrkesutbildningar: El, bygg- 
och anläggning, fordon 
och transport, handel och 
industri. De största är bygg, 
fordon samt transport och 
handel. 

– El och industri är inte 
särskilt stora, men det har de 
heller aldrig varit. Utbild-
ning mot transport blir allt 
mer efterfrågat, vilket beror 
mycket på att branschen skri-
ker efter folk. Vi har alldeles 
lagom många sökande i år 
eftersom vi satsar på småska-
ligheten och då är omkring 
30 nya elever perfekt.  

För de elever som väljer 
att utbilda sig på Lärlings-
gymnasiet är chansen stor 
att få jobb i Ale, något som 
Malin Luukinen ser som en 
stor fördel. 

– Jag tror på att försöka 
hålla kvar ungdomarna i 
kommunen.

JOHANNA ROOS

– Rekordmånga förstaval på Lärlingsgymnasiet

Poppis med yrkesutbildning

”Lagom många elever”. 
Malin Luukinen, rektor 
på Lärlingsgymnasiet i 
Älvängen, vill satsa på en 
småskalig skola med många 
vuxna på plats för eleverna. 
29 sökande är därför helt i 
linje med målbilden.

NÖDINGE. Förra mån-
dagen hölls eventet 
”Draknäste” på Ale 
gymnasium. 

Eleverna fi ck då 
presentera sina UF-
företag för en jury och 
de som lyckades bäst 
var Dobis datorservice 
UF, som mottog ett pris 
på 2000 kronor. 

Idén kommer ifrån tv-serien 
”Draknästet” – den svenska 
versionen av BBC-succén 
”Dragons Den”, där entre-
prenörer ska övertyga affärs-
drakar att investera i deras 
affärsidéer. 

I Ale-versionen var all-
varet inte lika blodigt, utan 
syftet var att ge eleverna 
chansen att öva på att presen-
tera sina UF-företag och få 
såväl beröm som konstruktiv 
kritik. Det blev också ett gyl-

lene tillfälle att ställa frågor 
och få tips och råd inför årets 
UF-mässa på Svenska mässan 
i Göteborg nästa vecka. 

Inför både elever och 
lärare gjordes presentatio-
nerna på Röda torget och i 
juryn satt Jannike Åhlgren, 
näringslivschef, Helena 
Urdal, ordförande i Älv-
ängens företagarförening, 
Christian Kjellberg, vd 
Nordisk rörmärkning och 
Barbro Ericsson från Före-
tagarna i Ale. 

– Det var väldigt roligt att 
se elevernas företagspresen-
tationer och hur duktiga de 
är på att ta fram både affärs-
idé och produkt.  Vi var alla 
imponerade av deras presen-
tationer och stora uppfin-
ningsrikedom, säger Chris-
tian Kjellberg.

Dobis datorservice UF 
vann juryns hjärta och får 

motta 2000 kronor av Ale 
kommun som de kan använda 
i företaget. 

– Alla eleverna var väldigt 
duktiga och väl förberedda 
och de både inspirerade och 
engagerade. De hade tänkt 
till och utstrålade passion. 
Dessutom var de tydliga i vad 
de hade för uppdrag och mål 
med sina verksamheter, så 
det bådar gott för framtiden, 
säger Jannike Åhlgren. 

Ale gymnasium har genom 
åren varit framträdande inom 
Ung företagsamhet och förra 
året kvalade hela två företag 
vidare till SM i Stockholm. 

Inför årets mässa står det 
redan klart att tre aleföretag 
gått vidare till de topp 20 
bästa i Göteborgsregionen: 
Tap on UF, Smart card UF 
och Slaskrens UF.
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Lyckat event. Peter Lindberg, IT-pedagog, intervjuade juryn bestående av Jannike Åhlgren, 
Christian Kjellberg, Barbro Ericsson och Helena Urdal. Till höger syns David Ahl och Oskar 
Jangtoft, två av eleverna som driver Dobis datorservice UF, som tog hem segern och priset 
bestående av 2000 kronor. 

– UF-elever presenterade affärsidéer för näringslivet

Inspirerande ”draknäste”Inspirerande ”draknäste”


