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ÄLVÄNGEN. Fler elever 
än någonsin har sökt 
Lärlingsgymnasiet i 
första hand till hösten. 

Möjligheten att stu-
dera på hemmaplan i 
kombination med bra 
chanser till jobb lockar.

Med en månad kvar 
till studenten har 
Johan Prambrandt och 
Patrik Åsén redan fått 
anställning som målare.

Ingen utav dem visste särskilt 
mycket om målaryrket innan 
de sökte till Lärlingsgymna-
siet för snart tre år sedan. Det 
var närheten som vägde tyngst 
– och möjligheten till mycket 
praktik. 

– Jag visste att jag inte ville 
läsa vidare utan få ett jobb 
direkt efter gymnasiet, säger 
Johan.

De läser båda sista året på 
bygg- och anläggningspro-
grammet och år två valde de 
målarinriktningen. 

Jonas Lagergren, som 
driver CJL Svenska Måleri AB 
i Skepplanda är mycket noga 
med vilka han anställer. Efter 
avslutad praktik har han nu 
anställt både Johan och Patrik.

– Vi har haft personal-
problem tillbaka i tiden och 
därför är man extra vaksam 
och vill gärna känna perso-
nerna innan. Nu ökar vi per-
sonalstyrkan från fyra till sex 
anställda, vilket är en ganska 
stor ökning för oss. Dessutom 

drar dessa killar ner medelål-
dern betydligt och det är posi-
tivt. 

Anställning viktigt
Lennart Wallström, lärare 
inom byggprogrammet, 
menar att man helst ser att 
eleverna får en anställning 
direkt efter skolan och han 
ägnar mycket tid åt att leta bra 
arbetsplatser och handledare 
som kan tänkas vilja nyan-
ställa. 

– Det kan vara svårt att 
komma till hösten och söka 
jobb. Dels undrar arbetsgi-
vare varför man inte fick en 
anställning där man haft prak-
tiken och dels kan det vara 
svårt när man ska ha betalt 
utan att de fått en chans att 
testa först. 

Johan Prambrandt och 
Patrik Åsén är mycket nöjda 
med sin praktik hos CLJ 
Svenska Måleri AB där de 
fått jobba skarpt redan från 

början. Nu väntar två år som 
lärlingar innan de kan ta emot 
sitt yrkesbevis.

– Ska man lära sig räcker 
det inte att stå och visa utan 
det gäller det att sätta verk-
tygen i händerna och prova, 
prova, prova. Det är enda 
sättet, menar Jonas Lager-
gren och Lennart Wallgren 
tillägger:

– Så fort eleverna kommer 
ut på praktik och får prova på 
arbetslivet blir de vuxna på 
ett helt annat sätt än genom 
att sitta i skolbänken, inte 
bara genom att ta ansvar för 
arbetsuppgifter och passa 
tider, utan genom jargonger 
och attityder.

Till sommaren väntar först 
lite ledighet innan vuxenlivet 
börjar på riktigt för Lärlings-
gymnasiets nyutexaminerade 
elever och till hösten kommer 
närmare 30 nya att påbörja 
resan mot ett jobb. 

JOHANNA ROOS

Direkt från Lärlingsgymnasiet till målaryrket. Lennart Direkt från Lärlingsgymnasiet till målaryrket. Lennart 
Wallström, lärare på byggprogrammet, Jonas Lagergren, Wallström, lärare på byggprogrammet, Jonas Lagergren, 
ägare till CJL Svenska Måleri AB och gymnasieeleverna ägare till CJL Svenska Måleri AB och gymnasieeleverna 
Johan Prambrandt och Patrik Åsén. Johan Prambrandt och Patrik Åsén. 

Arbetslivet nästa!Välkomna till Ale Elförenings

Föreningstämma 2013
med stadgeenliga ärenden och seminarium

22 maj kl 18.00
Ale gymnasium, TV-studion

Nödinge
Alla är välkomna att lyssna på stämma

och seminarieavsnitt.
Yttrande och rösträtt tillfaller dock
enbart medlemmar i föreningen.

Stämman avslutas med förtäring.
För planering önskas anmälan om deltagande 

senast 13 maj.

Ring växeln, 0303-33 24 00, eller maila till info@aleel.se
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Gör som Fredrik,  
gå ner i vikt du också!

Ring nu! 0303-741650 
ale@xtravaganza.se

Viktklubb

Boka dig på en 
kostnadsfri infoträff!

Gå ner i vikt 
till sommaren!
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