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ÖPPETTIDER:

KROKHOLMEN. När den 
13:e upplagan av Ales 
internationella entre-
prenörsutbildning YEE 
ägde rum märktes en 
tydlig förändring.

Det mesta handlar 
om socialt entreprenör-
skap, utbildning-, miljö- 
och hälsofrågor.

– Det är många ge-
nomtänkta affärsidéer, 
men vi måste hitta ett 
nytt sätt att fi nansiera 
dem på och där måste 
nog staten vara med, 
säger professor Roger 
Mumby-Croft.

Med totalt 26 deltagare från 
Sverige, England, Ryssland, 
Moldavien, Italien, Polen 
och Botswana genomfördes 
utbildningen Unga entre-
prenörer i nya Europa på 
Krokholmen under den 
första veckan i augusti. 
Huvudsyftet att förmå ung-
domar i ålder 17-24 år att 
tänka i nya och mer krea-
tiva banor sker genom ett 
veckolångt grupparbete, där 
deltagarna får i uppdrag att 
formulera en affärsidé med 
tillhörande marknads- och 
finansieringsplan. Kursen 
medför också tack vare den 
internationella mixen av del-
tagare ett värdefullt utbyte. 
För många skapas ett helt 
nytt nätverk med kompisar 
från skilda delar av Europa.

– Vi har visserligen för-
ändrat inriktningen när det 
gäller projektarbetena, men 
vi kan också notera att förut-
sättningarna är annorlunda. 
Världen ser annorlunda ut 
idag och det påverkar hur 
ungdomar tänker. Tidigare 
var språket ett hinder för 
en del, numera är engel-

skan bara en tillgång som 
alla dessutom har tillgång 
till. Dagens ungdomar fun-
derar mer kring miljö- och 
hälsofrågor, även kring 
utbildning finns det många 
kreativa idéer. Jag märker 
att vi måste försöka hitta nya 
innovativa sätt att finansiera 
dessa på. Det är idéer som 
kräver en del resurser för att 
ta sig igenom utvecklings-
fasen, innan de går att sälja 
på marknaden. Här måste 
samhället tänka nytt, annars 
kommer dessa idéer aldrig 
att kunna utvecklas, berättar 
Roger Mumby-Croft.

Redovisning
Sex grupper redovisade förra 
fredagen sina affärsplaner 
för särskilt inbjudna åhö-
rare i Ale gymnasium. Här 
fanns idéer om hur framti-
dens segelbåtar kan utvinna 
el från både en vindsnurra i 
masten och en turbin i kölen. 

Framtidens liftare ska lätt 
hitta en bil som är på väg i 
rätt riktning via en app i tele-
fonen, digitala läroböcker 
ska kunna laddas ner via 
en sajt och lärare på skolor 
som underpresterar ska 
erbjudas kompetensutveck-
ling, en väst med inbyggd 
kontrollfunktion för puls, 
temp, kaloriförbränning och 
distans ska göra träningen 
effektivare särskilt för skidå-
kare. Dessutom fanns en idé 
om att verka tydligare med 
mänskliga rättigheter i den 
engelska skolan. Presentatio-
nerna var genomtänkta och 
kompletta. Konkurrensen 
hade noga studerats och flera 
av grupperna kändes överty-
gade om att kunna gå vidare.

Inspirerande
En av utbildningens yngsta 
var Victoria Long, 17, från 
England och hon var mer 
imponerad av sina kurskam-

rater än av programmet i sig.
– Vi jobbar på liknande 

sätt i England, så det var 
inte så nytt för mig. Det som 
var annorlunda var att sam-
arbeta med kamrater från 
helt olika bakgrunder. Det 
gav mig inspiration och jag 
måste säga att allas engelska 
imponerar stort. Jag förstår 
inte hur de kan kunna det så 
bra. Det är ju mitt språk och 
de flesta talar helt flytande. 
Dessutom har ön, Krokhol-
men, varit en fantastisk upp-
levelse för mig.

För många blev utbild-
ningen ett uppvaknande 
och ett startskott. Tomasz 
Krassowski, 17, från Polen 
trodde inte han var ämnad 
för entreprenörskap.

– Nu vet jag bättre. Du 
behöver inte vara född till 
entreprenör, du kan faktiskt 
lära dig tänka kreativt. Jag 
reser hem med ett helt annat 
självförtroende och en bättre 

engelska, säger han bestämt.
Thomas Sundsmyr som 

numera ansvarar för utbild-
ningen kunde notera ett sed-
vanligt högt betyg från delta-
garna i den utvärdering som 
gjordes efter kursen.

– Jag hoppas att alla som 
är inblandade i programmet 
sträcker på sig. 4,86 på en 
femgradig skala är fantas-
tiskt.

Deltagare i Ales entreprenörsutbildning övertygade:

”Du behöver inte födas till entreprenör”

TEXT
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Kursdeltagarna i YEE 2013 presenterade sina affärsidéer för en större grupp åhörare, förtro-
endevalda, företagare, tjänstemän och media.

Affärsidéerna spände mellan vind/turbinkraft, appar, digitala 
läroböcker och träningsvästar med första hjälpen-funktion.

Ivan Chernega från Ryss-
land, Zuzanna Zborowska 
från Polen och Lydia Lindén 
från Sverige. YEE är en 
internationell utbildning.

Christian Kjellberg, Nordisk 
rörmärkning i Älvängen, fö-
reläste om entreprenörskap.


