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veckan förärades tio av 
kommunens lokalvårda-
re både diplom och en 
stilig nål som ett bevis 
för att de genomgått 
utbildningen PRYL – 
Projekt, Yrkesbevis och 
Lokalvård.

Utdelningen ägde rum 
i Medborgarhuset där 
det dagen till ära hade 
dukats upp med ost, 
kex och pärondryck.

– Ni är viktiga och vi 
vill på detta sätt visa 
vår uppskattning för 
det arbete som ni gör, 
förklarade Susanne 
Vehmanen, enhetschef 
service.

PRYL vidrör alla de spe-
cifika områden som lokal-
vårdarna kommer i kontakt 
med, alltifrån moppteknik 
och olika slags städmaski-
ner till golvvård och hygien. 

Utbildningen omfattar sex 
heldagar, på den sjunde får 
deltagarna sin certifiering.

– Hittills är det 32 lokal-
vårdare som har genomgått 
utbildningen, samtliga med 
godkänt resultat, förklarar 
Susanne Vehmanen.

Lokalvårdarna kommer 
från olika sektorer, men upp-
draget är detsamma oavsett 
var i kommunen man arbetar. 

– Roligt att kommunen 
gör den här satsningen på oss 
som yrkesgrupp. Det är en 
slags bekräftelse på att även 
vårt arbete är betydelsefullt, 
förklarar Lisbeth Blom-
qvist som tjänstgör på Båt-
mans förskola i Älvängen.

– Det var lite myror i bral-
lan till en början, vi är inte 
vana vid att sitta i skolbän-
ken. Jag måste dock säga att 
den här utbildningen har 
varit väldigt givande. Vi har 
fått lära oss varför vi ska göra 
på ett visst sätt. Man har fått 
lite nya infallsvinklar, säger 

Ulrika Björk som till var-
dags arbetar på Ale gymna-
sium.

Lokalvårdarna framhäver 
också betydelsen av det nät-
verk som skapats i och med 
utbildningen.

– Vi kommer definitivt att 
hålla kontakten. Förhopp-
ningsvis kan det ges möjlig-
het till ytterligare fortbild-
ning i framtiden, säger Lis-
beth Blomqvist.

Syftet med utbildningen 
är att lokalvårdarna ska ges 
samma förutsättningar oav-
sett var i kommunen man 
arbetar. 

– Det gäller såväl material 
som städmetoder, avslutar 
Susanne Vehmanen.
FOTNOT. PRYL drivs av sektor 
Utbildning, kultur och fritid i Ale 
kommun och ingår i EU-projekten 
SKY och ESF.

– Utbildningen hyllas av deltagarna

Diplomerade lokalvårdare

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Certifierade lokalvårdare i Ale kommun. Från vänster: Marita Björk, Lisbeth Blomqvist, 
Elsbeth Persson, Zophia Lennstam, Ulrika Björk, Annette Persson, Pia Sjödahl, Birgitta 
Persson, Annette Lööf, Ingrid Berntsson.

Liljana Tuzinovic, handledare, Susanne Vehmanen, enhetschef service, Elisabeth Stolt, hand-
ledare, och Ann-Sofi Johannesson, handledare, i samband med den ceremoni som hölls vid 
certifieringen av de tio lokalvårdarna.
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