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NOL. Folkuniversite-
tet har fl yttat in i Nol 
Företagscenter.

Positioneringen i Ale 
syftar i första hand 
till att erbjuda arbets-
sökande i kommunen 
hjälp med utbildning 
och coaching.

– Tidigare har de 
arbetssökande behövt 
åka över älven till 
Kungälv och det har 
utgjort ett hinder för 
många, säger Helena 
Larsson, kontorsansva-
rig Kungälv/Ale.

Folkuniversitetet har en 
70-årig historia att luta sig 
tillbaka på. Folkuniversitetet 
är ett svenskt studieförbund 
som arbetar med folkbild-
ning och vuxenutbildning.

– Vi drivs i stiftelseform. 
I våra styrelser sitter repre-
sentanter från universiteten, 
studentkårerna och Folku-
niversitetsföreningen. Vi är 
således inget vinstdrivande 
företag, betonar Helena 
Larsson.

Kontoret i före detta 
Arbetsförmedlingens loka-
ler i Nol togs i anspråk den 
första mars och lyder som en 
filial under Kungälv. Folku-
niversitetet har många ben 
att stå på, men i Ale är det 
företrädelsevis uppdragsut-
bildning för arbetssökande 
som kommer att prioriteras.

Lokalt kontor
– Historiskt sett så har vi inte 
haft så många uppdrag i Ale 
kommun. När vi satte oss ned 
och pratade med Arbetsför-
medlingen om vad det kunde 
bero på så var avsaknaden av 
ett lokalt kontor den orsak 
som lyftes fram. För arbets-
sökande med begränsad eko-
nomi är det inte självklart att 
bege sig till Kungälv då det är 
förenat med kostnader, säger 
Helena Larsson.

Efter några veckors fun-
deringar och interna diskus-
sioner beslutade Folkuniver-
sitetet att slå upp ett kontor i 
Ale. Kontakt togs med Börje 
Karlsson på Nols Fastighe-
ter och sedan gick allting väl-

digt fort.
– Arbetsförmedlingen 

Ale/Lilla Edet har haft ett 
behov av en komplette-
rande aktör som kan erbjuda 
utbildning och coaching. 
Våra program matchar i 
stort sett alla önskemål som 
en arbetssökande kan tänkas 
ha. Vi förfogar över en väldig 
bred kompetens inom vår 
organisation, säger Helena 
Larsson.

Arne Ljungberg, inspira-
tör och coach på Folkuniver-
sitet, var nyligen och besökte 
Arbetsförmedlingens kontor 
i Nödinge. Där träffade han 
en grupp om 18 arbetssö-
kande för att informera om 
den hjälp som Folkuniversi-
tetet kan bistå med.

Behovet varierar
– Behovet varierar från indi-
vid till individ. Vi erbjuder 
ett stort paket och utifrån 
deltagarens behov anpassar 
vi utbildning och coaching, 
förklarar Arne Ljungberg 
och tillägger att anvisning till 
Folkuniversitetet alltid sker 

via deltagarnas respektive 
handläggare på Arbetsför-
medlingen.

Hur bedrivs coachingen 
rent konkret?

– Genom relativt enkla 
metoder så handlar det om 
att finna rätt verktyg så att 
deltagaren hittar motivatio-
nen och tänder till. Det är 
inte alltid så lätt hos perso-
ner som stått utanför arbets-
marknaden under en längre 
tid. Via samtal rustas delta-
garen för arbetslivet, säger 
Arne Ljungberg och fortsät-
ter:

– Det finns en uppsjö olika 
lösningar för att få deltaga-
ren in på arbetsmarknaden 

igen. Det är av största vikt 
att vi har ett bra samarbete 
med arbetsgivare lokalt här i 
Ale och Lilla Edet, så att vi 
kan erbjuda våra deltagare 
nystartsjobb, praktik och så 
vidare. Helst vill vi att del-
tagaren själv tar kontakt, i 
annat fall finns vi med som 
stöd.

En löpande individba-
serad återrapportering till 
Arbetsförmedlingen utgör 
en viktig del i Folkuniversi-
tetets åtagande.

Ingen förvaringsbox
– Arbetsförmedlingen ska 
kunna se att vi jobbar uti-
från det programinnehåll 

som vi visat. Folkuniversi-
tetet ska inte utgöra någon 
förvaringsbox utan syftet är 
att hjälpa den arbetssökande 
vidare dit den vill.

Vad driver dig i din 
yrkesroll?

– Det är belöningen som 
man får då en deltagare fått 
klart med en anställning. 
Då åker man upp en bit från 
golvet, avslutar Arne Ljung-
berg.

– Coaching och utbildning för arbetssökande

Folkuniversitetet 
på plats i Ale
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Arne Ljungberg och Helena Larsson på plats i Folkuniversitetets datasal i Nols Företagscen-
ter, före detta Arbetsförmedlingens lokaler.

VINTERHJUL
PÅ KÖPET!*

BEGAGNAT TILL BÄSTA PRIS

Väljer du en Stendahls Bil Selected ingår 
marknadens starkaste begagnatgarantier.

STENDAHLS
SELECTED

Välkommen in och gör en bättre begagnataffär!

 
År Modell Utrustning Färg Mil    Pris

LE 05 S60 140hk 89 900 
05 S60 170hk Aut 89 500 

LE 04 S60 T5 Aut 99 900 
LE S80 2,5T 59 900 
LE V50 1,8F 109 500 
LE V50 2,0D 119 900 

LE V50 2,4 79 900 

LE V60 T3 225 000 
09 V70II 2,0F 135 000 

LE V70II 2,0F 164 900 
LE V70II 2,4D 179 900 

 
År Modell Utrustning Färg Mil Pris

V70II Bi-Fuel 219 900 
LE V70N D5 AWD 115 000 
LE Ren Clio 1,2T 59 900 

Ren Koleos 2,0dCi 125 000 
04 Ren Master 2,5dCi 84 500 

LE Alfa Romeo Spider 249 900 
LE 09 BMW118d 149 900 
LE Citroen Jumpy III 99 900 
LE Hyundai H1 2,5 CRDi 159 000 

Nissan Primastar 129 900 
LE 09 VW Passat  1,4TSI 129 900 

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Öppettider: Vardagar 10.00 - 18.00 | Lördag: 10.00 - 14.00


