
2013  |   vecka 11  |   nummer 10  |   alekuriren 17

GYM & STYRKETRÄNING
KONDITION & LÖPBAND
GRUPPTRÄNING & CYKEL
PERSONLIG TRÄNING
SJUKGYMNASTIK
BARNPASSNING & LEKRUM
SOL, BASTU & VATTENMASSAGE
COFFEE LOUNGE

SENIORKLUBBEN!

ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50  |  KUNGÄLV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303-938 21  |  KUNGÄLV CENTRUM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40 
NY! KUNGÄLV STC SOLBRÄCKEGATAN 31  |  NY! KUNGÄLV XTRAVAGANZA VIKTCENTER SOLBRÄCKEGATAN 31, TEL 0303-44 59 00  |  LILLA EDET VÄRDSHUSET SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-65 16 16  |  LILLA EDET BADHUSET MAJORSGATAN 11

SENIORKORTET För dig som är 60+

149KR/MÅN

INGEN BINDNINGSTID!
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ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR!
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EFTER SENIOR- 

PASSEN

Redo för nästa utmaning
Carina Zito är skolkuratorn som ständigt vill lära sig nya saker.

Nu ska hon utbilda sig till ordningsvakt och ger sig samtidigt in i politiken.
Lediga dagar spenderas gärna ute i naturen med hunden Frances.

Du har jobbat som kura-
tor på Ale gymnasium sedan 
2002 och nu sedan ett och 
ett halvt år på Lärlingsgym-
nasiet. Hur kom du in på den 
banan?

– När jag först flyttade till 
Ale från Stockholm där jag 
växte upp jobbade jag som 
lärarassistent på Kyrkby-
skolan. Jag tänkte först bli 
lärare, men upptäckte att jag 
tyckte mer om att prata med 
eleverna ute i korridoren 
och försöka hjälpa dem att 
må bra. Mamma har berät-
tat om hur jag som tonår-
ing gick runt på valborg och 
letade efter folk som ramlat 
i buskarna och sa till de 
utsända från socialtjänsten. 
Det är nog ingen slump att 
jag senare utbildade mig till 
socionom. 
Vad är det som driver dig i 
ditt arbete?

– Om jag bara kan förändra 
en människas liv till det 
bättre har jag bidragit med 
något.
Hur har du förändrats i din 

yrkesroll sedan du började 
jobba?

– Genom åren har man 
varit med om en del omväl-
vande saker. Situationer som 
då tedde sig väldigt hemska 
är inte lika svåra att hand-
skas med idag, även om det 
såklart är lika hemskt för 
den drabbade. Men utifrån 
att man blivit mer säker på 
hur man exempelvis remit-
terar vidare blir det lättare 
för mig att hantera. Efter-
som jag jobbat många år 
i samma kommun har jag 
också ett jättestort kontakt-
nät som underlättar i mitt 
arbete. 
Du har planer på att utbilda 
dig till ordningsvakt. Hur 
tänker du kring det?

– Ja, jag har blivit antagen 
tre olika gånger, men inte 
kunnat gå, så nu hoppas jag 
på att påbörja utbildningen 
så fort mitt nyopererade knä 
har läkt. Jag har jobbat extra 
för Länsbevakningar i Ale, 
som värd eftersom jag inte 
har någon utbildning. När 

jag hjälpt till på olika ung-
domsarrangemang har jag 
känt att jag har något att 
bidra med. Jag tror på att 
kunna prata och på så sätt 
förebygga att konflikter 
uppstår. 
Något annat på gång här 
framöver?

– Jag har precis börjat enga-
gera mig politiskt, för 
Moderaterna i Ale, och 
kommer bland annat att åka 
med på Sverigemötet som 
hålls under två dagar i Karl-
stad i mitten på mars.
Vad gör du på din fritid?

– Jag plockar kantareller, det 
är lite som balsam för själen. 
Annars läser jag mycket 
böcker och matlagning är 
ett stort intresse. Sedan 
gillar jag att resa. Förr var 
det långresor, men nu är jag 
mer inne på städer där man 
kan möta nya människor 
och ta del av deras livsvillkor 
och förutsättningar. 

JOHANNA ROOS
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Namn: Carina Zito
Ålder: 43
Bor: Kilanda och Nol
Familj: Särbo-sambon Stefan, 
Ninni 20, Oliver 13 och hunden 
Frances 2
Gör: Kurator på Lärlingsgym-
nasiet
Andra engagemang: Sitter i 
Vaknafondens styrelse, har pre-
cis börjat engagera sig politiskt 
för Moderaterna i Ale.
Intressen: Friluftsliv, svamp-
plockning, träning, böcker, fi lm, 
sång (gillar även karaoke) och 
matlagning
Drömresmål: Bali
Om melodifestivalen: ”Det 
är en högtidlig tradition i vår 
familj och då har vi alltid grill-
premiär.”


