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NOL. Otto Alvarado 
och Camilla Lundvall är 
Folkuniversitetets nya 
jobbcoacher/utbildare 
i Ale.

Deltagarna erbjuds 
plats via Arbetsförmed-
lingens handläggare.

– Vi är till för dem 
som har stått utanför 
arbetsmarknaden en 
längre tid, säger Otto till 
lokaltidningen. 

Folkuniversitetet är ett 
svenskt studieförbund som 
arbetar med folkbildning och 
vuxenutbildning. Kontoret 
i före detta Arbetsförmed-
lingens lokaler i Nol lyder 
som en fi lial under Kungälv. 
Folkuniversitetet har många 
ben att stå på, men i Ale är 
det företrädelsevis uppdrags-
utbildning för arbetssökande 
som prioriteras.

– Jag tog över efter Arne 
Ljungberg som gick i pen-
sion i slutet av förra året 
och Camilla Lundvall anslöt 
nyligen. Vi har varit kolle-
gor tidigare, fast i ett annat 
företag. Folkuniversitetet 
headhuntade oss och därför 
är vi här nu, berättar Otto 
Alvarado.

Vad är viktigast i er roll 
som jobbcoach?

– Att ge hjälp till de 
människor som kommer hit, 

klargöra för dem att de är 
duktiga individer som kan 
ta sig in på arbetsmarknaden 
igen. Mycket handlar om 
personlighetsutveckling, att 
stärka deltagarnas självkäns-
la. Personer som varit arbets-
sökande en längre tid tende-
rar att tappa självförtroendet, 
de tror att det är något fel på 
dem och att deras profi l inte 
passar in någonstans.

Vilken är jobbcoachens 
viktigaste egenskap?

– Den pedagogiska för-
mågan och förmågan att in-
spirera människor. Du ska 
också ha mycket kunskap om 
arbetsmarknaden, det under-
lättar.

Allmänförberedande ut-
bildning, Förstärkt arbetsträ-
ning och projektet Uppdrag 
jobb är några av de erbjudan-
den som Folkuniversitetet 
tillhandahåller. Det fi nns en 

uppsjö av olika lösningar för 
att få deltagaren in på arbets-
marknaden igen.

– Behovet varierar från 
deltagare till deltagare. Vis-
sa behöver undervisning i 
engelska, andra i matematik 
eller kompletterande dator-
kunskap. Vi samarbetar med 
företag som kan erbjuda våra 
deltagare nystartsjobb, prak-
tik och så vidare, förklarar 
Otto Alvarado.

– Deltagarna träffas i 
grupp, men de kan också 
boka individuella samtal med 
oss jobbcoacher. Faktum är 
att deltagarna inspirerar och 
motiverar varandra på ett 
oerhört positivt sätt. Det är 
det bästa med det här arbe-
tet, att få se andra människor 
växa när de får tillbaka tron 
på sin egen förmåga, avslutar 
Camilla Lundvall.

JONAS ANDERSSON

Otto Alvarado och Camilla Alvarado arbetar som jobbcoacher/
utbildare för Folkuniversitetets räkning. Båda är stationerade i 
Nol, i före detta Arbetsförmedlingens lokaler.
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– Hjälpen 
fi nns i Nol

Coachning in i arbetslivet

Lördagen den 5 april 
arrangerar Naturskydds-
föreningen klädbytardagar 
på olika platser i hela 
landet. För tredje året i rad 
genomför Återbruksgrup-
pen i Skepplanda, tillsam-
mans med biblioteket i 
Ale, denna aktivitet i Ale 
gymnasium. 

I foajén utanför bibliote-
ket kan man lämna in upp 
till fem fräscha plagg mot 
motsvarande antal bytes-
brickor. Dessa kan sedan 
användas för att hitta ”nya” 
plagg. 

Förra året fi ck arrang-
ören in cirka 500 plagg 
och över 300 fi ck nya 
ägare. Överblivna kläder 
skänks till Röda Korsets 
second hand-butik Kupan i 
Älvängen.

Det kommer även att 
fi nnas en liten utställning 
med inspirationstips om 
hur man kan sy om och 
ändra gamla plagg för en 
personlig stil. Besökarna 
kan också delta i en kläd-
quiz, med priser till de som 
svarat rätt.

Kom och hjälp till att 

värna om miljön genom att 
inte alltid köpa nytt till din 
garderob. Klädindustrin 
utgör en hård belastning 
på miljön och arbetsförhål-
landena är många gånger 
urusla. Naturskyddsför-
eningens klädbytardag, 
”Sveriges största kläd-
bytardag”, anordnades 
förra året på 87 platser 
och miljöbesparingen blev 
cirka 24 ton kemikalier, 135 
ton koldioxid och 90 000 
kubikmeter vatten.

Monica Svensson

Lördagen den 5 april arrangeras Klädbytardag i Ale gymnasium.

Klädbytardag i Nödinge

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar    Deklarationer    Energideklarationer    Fastighetsförmedling  
  Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar    Testamenten    Äktenskaps-

förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80    Ytterby 0303-925 00    Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Fräscht i ett plan i  
Lilla Edet!

Vill ni också bo bekvämt i en fräsch villa 

man kan önska; helkaklat snyggt badrum, 
hemtrevligt kök, trevlig planlösning, låga
driftskostnader med vattenburet 
värmesystem, friliggande garage, altan i
söderläge och allt detta på en lättskött 
tomt. 121 kvm.

Pris 1.295.000:- som utgångspris.
Visas 23/3 & 25/3. 
Adress Skogvaktarvägen 4.
Maria Karlsson 070-2406330
maria@axelssonsfast.se

Charmig stuga med vita 
knutar!

Välkommen till detta förtjusande fritidshus 
som nyligen renoverats med varsam 
hand. Fritt läge med utsikt mot ängar 

svampskogar, två sjöar och ett rikt djurliv. 
Välkommen på visning! 40 kvm..

Pris 785.000:- som utgångspris.
Visas 25/3. 
Adress Stommen 225.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

3:a på populära 
Sörgårdsvägen!

delat av ett sovrum till två. Kök som är 
nyrenoverat och lägenheten är i bra skick 
i övrigt. Våning 2, med hiss och balkong 
som vetter mot skogsparti. Bra förening 
med god ekonomi. Fiber indraget. Endast 
15 min till Göteborgs central. Vån. 2/5,

Pris 895.000:- som utgångspris. 
Visas 23 och 24/3. 
Adress Sörgårdsv 14.

Vilket tillfälle - stor villa och 
ekonomibyggnad!

Mycket gediget totalrenoverat hus och stor 
ekonomibyggnad i härligt läge! Här kan du 
bo med hela din familj  ch ha din hobby eller 
verksamhet på hemmaplan. Bergvärme, 
braskamin och minireningsverk. Tre stora 
sovrum och två toaletter.  

Pris 1.875.000:- som utgångspris. 
Visas 26/3 och 30/3. 
Adress Skövde 162.
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