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ALE. Nu kan alla i Ale 
kommun som bär på en 
idé vinna pengar på den 
– och dessutom få testa 
den inför en jury. 

Det kommer att bli 
som en Idoluttagning 
eller pitchning framför 
juryn likt tv-program-
met Uppfi nnarna.

 
Det är Almi Väst som vill 
locka fram idéer, som kan 
bli framtidens spännande 
företag, produkt eller tjänst. 
De idéer som blir uttagna 
kommer att presenteras för 
en jury. Det blir som en ut-
tagning till tv-programmen 
Idol eller Uppfi nnarna. Ett 
verkligt skarpt läge framför 
en jury.

Vinnaren får 15 000 kro-
nor, andrapristagaren vinner 
8 000 kronor medan tredje-
pristagaren får 5 000 kronor. 
Och tävlingen är inte bara 
öppen för företagare. Alla 
har chansen.

– Vår förhoppning är att 
hitta så många smarta idé-
er som möjligt, som kan bli 
lyckade nya produkter och 
tjänster på marknaden, säger 
Marie Olsson, innovations-
rådgivare på Almi och täv-
lingsledare.

Att få fl er som utvecklar 
produkter och tjänster i Gö-
teborgsregionen är viktigt.

– Dels är det viktigt för in-
divider att få känna att man 
utvecklar någonting. För 
regionen är det avgörande, 
säger Marie Olsson.

– Innovationer är grunden 
till att samhället utvecklas.

Spännande 
idéer kan 
vinna pengar 
av Almi

OM TÄVLINGEN

Almi behöver ha idéerna 

senast 7 november. En 

jury kommer att gå igenom 

samtliga bidrag. Därefter 

plockas de idéer ut som 

få pitcha på tävlingsdagen 

18 november i samband 

med Nyföretagardagen på 

Göteborgs Stadsbibliotek. 

Juryn utser den idé som 

anses ha bäst potential 

och förutsättningar att nå 

marknaden. Juryn tittar på 

idéns nyhetsgrad, hur den 

tillfredsställer ett behov 

på marknaden och ger 

ökad kundnytta samt dess 

kommersiella möjligheter på 

lång sikt.

Syns du inte?
Alekuriren hjälper dig!

Digitala eller
tryckta medier?

Glansiga broschyrer
eller rörliga banners?

Hemsida eller 
kundtidning?

Ring 0303-74 99 40

alekuriren.se

Jobba med din passion!
Välkommen till starta eget mingel med NyföretagarCentrum, Almi, 

Ale kommuns näringslivsenhet, Arbetsförmedlingen samt lokala 

entreprenörer och banker. Bär du på en idé du tror du kan förverkli-

ga genom att starta företag? Här finns de resurser du behöver för att 

ta nästa steg.

Tid: 13:e november kl 18.00–20.00

Plats: Arbetsförmedlingen Ale torg, Nödinge

Anmäl dig till bernt.kallgren@arbetsformedlingen.se

Tävling

De sex bästa affärsplanerna som registrerar företag innan november 

utgång, vinner fri arbetsplats december t.om. april i samverkan med 

Surte Åkeri och Nols företagscenter samt fria banktjänster genom 

Handelsbanken och Swedbank ett helt år. Är det dags att ta steget?
 

För att delta i tävlingen ska du formulera din företagsidé 
på 140 tecken (lika lång som en tweet) och skicka den till 
pia.areblad@ale.se innan 25 november.

Utmarksvägen 20   
Tel: 0303-184 00
Mån kl. 7.00-20.00
Tis - fre kl. 7.00-18.00

Kastreringskampanj 
under november månad. 

Gäller både hanhund och tik

Öppen mottagning  
varje vardag 

kl 8-10

Evidensia Väst                                   www.evidensia.se
Kungälv, Göteborg, Västra Frölunda, Mölndal, Kållered, Kungsbacka, Åsa

ÄLVÄNGEN. Enligt upp-
gifter från LO har endast 
var tredje elev etablerat 
sig på arbetsmarknaden 
ett år efter avslutat 
yrkesprogram. 

Lärlingsgymnasiet i 
Älvängen visar på mot-
satsen.

– Vår bild ser helt 
annorlunda ut, säger 
rektor Malin Luukinen.

I måndags rapporterade 
riksmedia om svårigheter-
na att få jobb efter avslutat 
yrkesprogram på gymna-
siet. Enligt siffror som LO 
sammanställt har endast var 
tredje elev som fullföljer sin 
yrkesutbildning etablerat sig 
på arbetsmarknaden ett år 
efter avslutade studier. 

Den sammantagna bilden 
på riksnivå återspeglas gene-
rellt i Västra Götaland, men 
Lärlingsgymnasiet i Älväng-
en går i motsatt riktning. 
För Lärlingsgymnasiet har 
intresset bland sökande ung-
domar ökat markant de se-
naste åren. 75-80 procent av 
de elever som fullföljer ut-
bildningen får arbete direkt 

efter avslutade studier. 
Enligt rektor Malin 

Luukinen beror Lärlings-
gymnasiets framgångar till 
stor del på skolans engagera-

de personal. 
– Många yrkeslärare kom-

mer själva från branschen 
och kan genom sitt kontakt-
nät och engagemang hjälpa 

elever, både i skolan och ute 
på arbetsplatsen.

Att man valt att samarbeta 
med små och medelstora fö-
retag i det lokala närområdet 
ser skolan också som ett vin-
nande koncept. 

– Mindre företag har of-
tast mer tid för den enskilda 
eleven. Flera företag har 
dessutom svårt att rekrytera 
och därmed ett intresse av 
att knyta kontakter med 
framtidens arbetskraft, säger 
Malin Luukinen.

Lärlingsgymnasiet i Äl-
vängen har en stark profi l, 
som har utvecklats under de 
sju år skolan funnits. Man 
betonar vikten av att upp-
muntra eleverna att våga tro 
på sig själva och på att man 
kan lyckas.

Koordinator Jan Olsson 
tycker det är fantastiskt att 
se vilken förändring elever-
na på Lärlingsgymnasiet gör 
under utbildningens gång. 
Eleverna lär sig att samver-

ka med andra, utveckla sin 
sociala kompetens och per-
sonlighet. 

– Vi hör mycket positivt 
om våra elever från arbets-
platserna. En del elever gör 
så gott intryck under sin 
praktikperiod, att arbetsplat-
sen inte vill släppa ifrån sig 
dem.

Malin Luukinen ser fl era 
fördelar med att ungdomar 
tidigt får möjlighet att bli en 
del av en arbetsplats. För-
utom att det ger en annan 
bild av vuxenvärlden, tror 
hon även att det kan öka den 
egna förståelsen och driv-
kraften för lärandet. 

– En del elever har svårt 
för ämnen som exempelvis 
svenska och matte. Ute på 
arbetsplatserna inser de själ-
va att det fi nns en använd-
barhet av att lära sig dessa 
ämnen. 

MATILDA SÄDÅS

Lärlingsgymnasiet
går mot trenden

Jan Olsson och Malin Luukinen gläds Lärlingsgymnasiets framgångar.
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