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ALAFORS. ESF-projektet 
SKY – Stark Kompetens 
& Yrkesstolthet – går nu 
in i sin slutfas.

Alla kommunens 
lokalvårdare ska innan 
årets slut ha genomgått 
utbildningen PRYL, som 
står för Projekt, Yrkes-
bevis och Lokalvård.

Vid en ceremoni i 
Medborgarhuset nyli-
gen erhöll 24 deltagare 
sitt certifikat.

Tolv kommuner har beviljats 
9,4 miljoner kronor av Euro-
peiska Socialfonden. Projek-
tet är ett kompetensutveck-
lingsprojekt som innefattar 
1 700 deltagare. Målet med 
projektet är att öka kompe-
tensen, höja yrkesstoltheten 
och självförtroendet samt att 
skapa ett informellt lärande 
inom den egna organisatio-
nen för kvinnor och män 

inom kost och lokalvård.
– I Ale kommun har vi 

nått ett väldigt bra resultat. 
Lokalvårdarna fyller en väl-
digt viktig funktion och för 
mig är det en självklarhet att 
vi i kommunen ska satsa re-
surser på den här yrkesgrup-
pen. Att städningen fungerar 
på skolor och förskolor är 
en förutsättning för att våra 
barn och ungdomar ska hålla 
sig friska och kunna ta del av 
undervisningen, säger Su-
sanne Vehmanen, enhets-
chef service.

Berikande
Koda Elzbieta, Garnvinde-
skolan och Git Bergman, 
Nödingeskolan/Äppelgår-
dens förskola, var två av 
kommunens lokalvårdare 
som uppmärksammades med 
diplom och nål i Medborgar-
huset.

– Utbildningen har varit 
väldigt berikande. Man har 

fått träffa kollegor, utbytit 
erfarenheter och lärt oss att 
hantera maskiner och ma-
terial på bästa sätt. Det har 
handlat om alltifrån dosering 
till att vi jobbar ergonomiskt 
rätt, säger Git Bergman.

– När det handlar om 
kompetensutveckling brukar 
pengarna inte räcka till oss. 
Äntligen har man valt att sat-
sa på vår yrkesgrupp. Nu är 
det bara lönen som ska upp 
också, säger Koda Elzbieta.

De lokalvårdare i Ale som 
ännu inte har genomgått 
PRYL-utbildningen ska göra 
det så snart som möjligt.

– Kommunens lokal-
vårdare certifierade

Projekt 
går in i 
sin slutfas

Några av kommunens lokalvårdare som genomgått PRYL-utbildningen – Projekt, Yrkesbevis och Lokalvård.
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– Det finns dem som av 
olika anledningar inte har 
haft möjlighet att genomföra 

utbildningen, men vi kom-
mer att fånga upp all vår per-
sonal. Alla ska genomgå ut-

bildningen, avslutar Susanne 
Vehmanen.

JONAS ANDERSSON

Välkommen på informationsmöte

Vi kommer bland annat ta upp:

- Fiberutbyggnad till landsbygden 

Per Persson
bredbandssamordnare

Ale kommun/Lilla Edets kommun
0303-33 00 90

per.persson@ale.se

Folkets Hus, Lilla Edet

Ale Gymnasium (sal 209), Nödinge

SKEPPLANDA. Pro-
gramserien Bäbismys 
fortsätter under våren 
på biblioteken i Surte, 
Nödinge och Skepplan-
da.

Det sistnämnda stället 
hade i måndags besök 
av Caminos chefredak-
tör Johanna Stål.

Föreläsningen hade 
rubriken: Hållbart famil-
jeliv.

Camino, med säte i Göte-
borg, är ett livsstilsmagasin 
som har funnits i åtta år. 
Chefredaktör Johanna Stål 
berättar hur tidningen kom 
till.

– Jag och min kompis, 
som då arbetade som kom-
munikatör, blev inspirera-
de av ett livsstilsmagasin i 
England. Vi vänder oss till 
människor som är medvetna 
om vad de tar på sig, äter och 
så vidare. Redan innan första 
numret kom ut hade vi 500 
förhandsprenumeranter.

I måndags förmiddag be-
sökte Johanna Stål biblio-
teket i Skepplanda där hon 
bland annat beskrev förde-
larna med ekologiska pro-
dukter.

– För oss svenskar är det 
väldigt lätt att välja ekologisk 
mat. Vi kan konstatera att 
konsumtionen av ekologisk 
mat ökar i landet, förklara-
de Johanna som utöver mat 
också kom att beröra leksa-
ker, hudvårdsprodukter och 
kläder under sitt drygt halv-
timmeslånga anförande.

– Utsätt barnen för så få 
kemikaliska produkter som 
det bara går. Mitt stalltips 
när det gäller kläder är att 
köpa på second hand.

JONAS ANDERSSON

Caminos chefredaktör Johanna Stål besökte Skepplanda bibliotek i 
måndags för att prata om Hållbart familjeliv. 

– Johanna 
Stål gäst- 
föreläste

Bäbismys på Skepplanda bibliotek

Ledigt 1 mars.
2 rum och kök på 
Klockarevägen, 

2. 
Balkong. Hyra: 

Kooperativ hyres-
rätt. BoKlok.
Lämna din intresseanmälan på www.alebyggen.se
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