
NÖDINGE. Entreprenör-
skap är numera på allas 
läppar.

I Ale har ungdomar 
haft möjlighet att 
utbilda sig i den ädla 
konsten att tänka an-
norlunda sedan 2001.

Nu har konceptet 
YEE testats på en hel 
skolklass i Ale gymna-
sium.

YEE, unga entreprenörer i 
nya Europa, är en interna-
tionell utbildning som har 
utvecklats av Ale kommun i 
samarbete med den engelska 
professorn Roger Mumby 
Croft. I tolv år har gymnasie-
elever kunnat söka till utbild-
ningen som ägt rum på väst-
kusten. Dit har även deltagare 
från andra europeiska länder 
kunnat söka. Med andra ord 
har det alltid varit elever som 
av egen fri vilja sökt till YEE, 
men hur skulle konceptet 
fungera om det användes på 
en helt vanlig gymnasieklass? 
Den frågan ställde sig kom-
munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M).

För två veckor sedan fick 
därför årskurs två på omsorg-
sprogrammet i Ale gymna-
sium chansen att tillbringa 
fem dagar med kursledningen 
för YEE. Utbildningen för-

lades till Sjögården på Ellös. 
Roger Mumby Croft intro-
ducerade eleverna i vikten av 
att tänka kreativt och annor-
lunda. All undervisningen 
skedde på engelska så även 
när Dennis Larsen, idag 
lärare i entreprenörskap men 
en gång också deltagare i 
YEE, höll i sina delar.

– Det är annorlunda den 
här gången, eftersom delta-
garna känner varandra sedan 
tidigare. Normalt får vi lägga 
mycket tid på att eleverna 
ska lära känna varandra. Det 
är också intressant att se hur 
snabbt de börjar prata eng-
elska med varandra trots att 
de inte måste, säger Dennis 
Larsen.

Ny dimension
En ny dimension de senaste 
gångerna har fritidsledare 
Mats Berggren svarat för. 
Med olika dramaövningar 
bryter han in och ger delta-
garna ny energi.

Efter föredrag och grupp-
övningar fick eleverna börja 
brainstorma. Uppdraget på 
sikt var att försöka skapa en 
affärsidé inom tema hälsa.

– Det är nyttigt att bara 
skriva ner allt som kommer 
upp i huvudet, att inte behöva 
bry sig om det är en bra 
eller dålig idé, säger Josefin 

Ulrikz från NTI-gymnasiet 
och som var den enda delta-
garen som inte kom från Ale 
gymnasium.

Utifrån alla idéer fick elev-
erna som nu var indelade i 
fyra grupper börja gallra. 
Till sist skulle det återstå en 
affärsidé. Projektarbetet gick 
sedan ut på skapa en affärs- 
och marknadsplan för att sjö-
sätta verksamheten. På fre-
dagen presenterades idéerna 
för en samling åhörare i Ale 
gymnasium.

Imponerad
Roger Mumby Croft var mer 
imponerad än vanligt.

– Dessa tjejer har varit 
fantastiska. De visste knappt 
skillnaden mellan intäkter 
och kostnader när de började 
utbildningen. Idag presente-
rar de budgetar och kalkyler 
för briljanta idéer, berömde 
han sina adepter.

Projektledare Kjell Lund-
gren som också har varit med 
sedan 2001 var nöjd med 
veckan.

– Det här visar att koncep-
tet fungerar även om delta-
garna inte är handplockade 
och ovanligt motiverade. Det 
här var en helt vanlig klass 
med allt vad det innebär. Att 
kunna köra utbildningen för 
elever som studerar omsorg 

tror jag dessutom är väl-
digt klokt eftersom många 
kommer att få arbete i mindre 
vårdföretag eller kanske till 
och med väljer att starta eget.

Affärsidéerna handlade om 
att utbilda u-befolkningen att 
lära sig egenvård, att hjälpa 
företag att upptäcka stress 
och psykisk ohälsa, få perso-
ner med fetma att börja träna 
och leva sundare samt att 
göra livet hurtigare för pen-
sionärer med en mängd olika 
aktiviteter.

– Det är en bra utbild-
ning som får oss att tänka 
lite annorlunda. Att den är 
på engelska gör att vi kon-
centrerar oss bättre, sa en av 

deltagarna, Ivona Dejancic, 
när lokaltidningen hälsade på.
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Visst fi nns det entreprenörer inom vården

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40,lansfast.se/ale

ADRESS BÄCKVÄGEN 3A BOAREA CA 139 M² / 4 ROK

ENERGIPRESTANDA 56 KWH/M² ÅR TOMTAREA 911 M²

ACCEPTERAT PRIS 2 950 000 KR VISAS RING/MAILA FÖR

BOKNING MÄKLARE FREDRIK HELLBERG

TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - NOL
Trevligt tvåplanshus med modern planlösning, vackra och

påkostade materialval. Byggt 2010 och ett stenkast ifrån

skolor och kommunikationer.

ADRESS SANDÅKER 265 BOAREA CA 50 M² / 2 ROK

TOMTAREA 1315 M² ACCEPTERAT PRIS 495 000 KR

VISAS ON 8/5 17.00-18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRITIDSHUS - HÅLANDA
Litet, charmigt, vinterbonat fritidshus med ca 10 min från

Skepplanda centrum. Här ligger badsjön samt skogen och

väntar på dig, koppla av och njut!

Hos oss får 

du bäst betalt!
Hos oss på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 

får du bäst betalt per kvadratmeter när du säljer 

din bostad. Det visar ingivarstatistiken för 2012*. 
 

Välkommen att anlita oss du också när du ska 

sälja din bostad. Ale Torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se

* Statistiken gäller för Ale kommuns 

fem mest anlitade fastighetsmäklarföretag.

Brainstorming. Josefi n Ulrikz och Malin Aronsson spånade 
fram en affärsidé om att upptäcka stress på arbetsplatsen.

Det ska vara roligt att bli gammal. Det behövs en hurtig pensionärsklubb anser Elin Löf-Det ska vara roligt att bli gammal. Det behövs en hurtig pensionärsklubb anser Elin Löf-
gren, Sara Key och Therese Persson.gren, Sara Key och Therese Persson.
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– Konceptet YEE testades på ny målgrupp


