
ÄLVÄNGEN. När andra 
gymnasieskolors exis-
tens hotas slår Lärlings-
gymnasiet i Älvängen 
rekord.

Istället för förväntade 
36 elever var det 58 
som infann sig till upp-
ropet i fredags.

– Jättekul, men också 
en stor utmaning, säger 
rektor Malin Luukinen.

Lärlingsgymnasiet har haft 
en spännande utveckling i 
Ale. 2008 när initiativtagarna 
sökte tillstånd i Ale och fi ck 
nobben tvingades man bussa 
eleverna till Håby i Munke-
dals kommun. Sedan januari 
2009 har skolan dock haft 
verksamhet på Hålstensvä-
gen i Älvängen. 

Läsåret 2014-15 slår sko-
lan rekord i antal elever. To-
talt kommer 130 elever att 
studera vid något av yrkes-
programmen. Framgångsre-
ceptet stavas samarbete med 
det lokala näringslivet.

– Ja, det är helt unikt. Vi 
har en mycket bra uppslut-

ning av engagerade företaga-
re. Eftersom det är en yrkes-
utbildning blir handledarna 
på arbetsplatserna väldigt 
viktiga och det har fungerat 
bra. 85% av eleverna har 
erbjudits jobb när de går 
ut, vilket naturligtvis gör att 
eleverna gärna väljer oss. Jag 
tror vi nu skördar frukterna 
av ett bra utbildningskon-
cept, säger Malin Luukinen.

Ett lärlingsgymnasium 
låter kanske både tufft och 
grabbigt.

25% tjejer
– Men så är det inte. Vi är 
en liten familjär skola med 
mycket värme. 25% av 
eleverna är tjejer. Att jag är 
heltidsanställd som kurator 
säger också en del om hur 
viktigt skolledningen anser 
det är att alla blir sedda, sä-
ger Carina Zito Averstedt.

Vid midsommar visade 
det preliminära intagnings-
beskedet att 36 elever skulle 
börja på Lärlingsgymnasiet i 
höst. Det blev 58.

– Fler blev behöriga ef-
ter sommarskola och en del 
har helt enkelt valt om. Lär-
lingsersättningen med 1000 
kronor extra i studiemedel 
från CSN har också gjort 
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Ingen brist på lärlingar
– Rekordintag till Lärlingsgymnasiet i Älvängen

Rektor Malin Luukinen och kurator Carina Zito Averstedt fick hålla uppe dörren längre än väntat när Lärlingsgymnasiet hade upprop i 
fredags. Istället för 36 elever räknades hela 58 ungdomar in.
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gott, men ytterst tror jag det 
är att skolan fått ett väldigt 
gott rykte. Det är många sys-
kon till tidigare elever som 

söker sig hit och intresset 
från kranskommunerna har 
också ökat. Idag är 15% av 
eleverna från våra grannar, 

svarar Malin Luukinen som 
fi ck mycket att stå i efter se-
mestern.

– Förändringen som är 

jätterolig medförde att vi 
omgående tvingades nyre-
krytera lärare och vi fi ck ock-
så bygga om lokalerna.

Det är många 
syskon till tidi-
gare elever som 
söker sig hit och 

intresset från kranskom-
munerna har också ökat. 
Idag är 15% av eleverna 
från våra grannar.
MALIN LUUKINEN


