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ALAFORS. I fredags var 
det något av ett stu-
dentfi rande på Komvux.

Åtta elever avslutade 
sin lärlingsutbildning 
som butikssäljare på 
Handels.

En ny grupp kommer 
att köra igång inom 
kort.

Det fi rades på Komvux till-
fälliga lokaler i Alafors i fre-
dags eftermiddag. 30 veckor, 

som totalt innefattar 600 
gymnasiepoäng, är avklara-
de. 

– Det har varit fyra dagars 
praktik i veckan. Varje fredag 
har vi haft teoretiska studier, 
berättar den av eleverna 
mycket uppskattade läraren 
Ingela Gergils Ryd.

Åldersstrukturen i grup-
pen har sträckt sig från 20 till 
51 år. Sju olika nationaliteter 
har funnits representerade.

– Eleverna har klarat ut-
bildningen med bravur. Det 

har varit mycket bra coach-
ning ute på företagen. Nu 
är samtliga dessa kvinnor 
anställningsbara. De har sina 
betyg, sitt diplom samt en 
massa härligt självförtroende 
med sig, säger Ingela Gergils 
Ryd.

Praktikplatserna har varit 
Ica Supermarket, Ica Kvan-
tum, Coop, Lindex, Ci-
tygross, Jysk och Willys.

JONAS ANDERSSON

En grupp elever som just avslutat sina studier på Komvux lärlingsutbildning som butikssäljare. 
Från vänster Patchara Rakwiset, Marina Sedminek Claesson, Nebahate Sefedini, Ingela Gergils Ryd 
(lärare), Juana Maria Rodriguez, Sarjo Svensson och Sabriu Borgan.

Butikssäljare redo att arbeta
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SKEPPLANDA. I fredags 
fi ck Alboskolan ett cele-
bert besök.

Angolas ambassadör 
HE Brito Antonio So-
zinho hälsades välkom-
men av rektor Thomas 
Sjögren Amcoff.

– Förhoppningen är 
att på sikt kunna få till 
ett utbyte med en skola 
i Angola.

Att Angolas ambassadör pla-
nerade in ett besök på Albo-

skolan får tillskrivas Andrea 
Somfai. Hon jobbar som 
lärare på Alboskolan och 
hennes pappa tjänstgör på 
den angoliska ambassaden i 
Sverige.

– Det är alltid roligt med 
ett internationellt besök, det 
inte varje dag som det sker. 
Det är med stolthet som vi 
visar upp vår skola, förklarar 
Thomas Sjögren Almcoff.

Besöket inleddes med fi ka 
och rundabordssamtal, där-
efter skedde rundvandring 
i klassrummen. Mötet av-

rundades med en gemensam 
lunch.

– Alltid intressant och gi-
vande med den här typen av 
besök. Nu får vi se hur vi går 
vidare och om vi eventuellt 
kan få till ett utbyte. Det är 
inte så vanligt för en mellan-
stadieskola, men vi tänker 
söka pengar från Internatio-
nella programkontoret och 
se vad det kan ge, avslutar 
Thomas Sjögren Almcoff.

JONAS ANDERSSON

Angolas ambassadör HE Brito Antonio Sozinho hälsas välkommen till Alboskolan i Skepplanda av 
rektor Thomas Sjögren Almcoff och lärare Andrea Somfai.

Angolas ambassadör 
besökte Alboskolan
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