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Det företagsförlagda gymnasiet
(FFG) i Mölndal lär för livet i
skarpt läge.
- Vi vill förena de bästa tankarna
kring den gamla lärlingsutbildningen med det moderna gymnasiets krav, säger rektor Stefan
Heinz.
FFG Mölndal är gymnasieskolan för
ungdomar som inte räds verkligheten.
Tre till fyra dagar i veckan är eleven ute
på sin arbetsplats och lär sig sitt blivande
yrke.
- Eleverna, arbetsgivarna och samhället är vinnarna. Eleverna är motiverade,
utbildningarna anpassade till marknadens krav och eleverna får tidigt ett kvitto på om utbildningen är rätt för honom
eller henne. Dessutom ﬁnns det en social
dimension i detta. För många skoltrötta
från högstadiet blir gymnasiet bara en
parentes på vägen mot arbetslivet. På
FFG lär de sig tidigt att ta eget ansvar,
fungera på en arbetsplats och passa tider.
Dessutom är de med och påverkar sitt utbildingsinnehåll.
Eleverna på FFG Mölndal gör individuella val för att styra sin utbildning mot det
yrke denna vill nå. Valen sker i samarbete mellan skola, arbetsgivare och elev. De
stäms av med respektive bransch för att
vara säker på att utbildningen svarar mot
de kunskapskrav som ställs. En individuell utbildningsplan görs för varje elev.
Med det nya förslaget till lärlingsutbildning ﬁnns möjlighet att minska de
teoretiska ämnena och istället öka yrkesdelen. Vill man senare läsa vidare behöver man då komplettera med KOMVUXstudier. Man kan välja att läsa till samma
behörighet som övriga gymnasier.
Varför dammar man nu av de gamla lärlingsutbildningarna?
- Att utbilda exempelvis fordonselever
är kostnadskrävande och då lyckas man
ändå dåligt med att uppdatera utbildningens innehåll till de krav som ställs
på en fordonsmekaniker idag. Dessutom
var det inte många år sedan som vi hade
mycket få sökande till de manligt dominerade praktiska gymnasieprogrammen,
men den pendeln har nu svängt, mycket
tack vare den goda arbetsmarknaden
med förbättrade lönevillkor.
För att lyckas med konceptet krävs det
som en grundbult att företagen i Mölndal
ställer upp med platser och engagerade
handläggare.
- Företagarna genom Anita Alrikssson, LO Mölndal och Mölndals stads
Näringslivsenhet har alla ställt upp på ett
föredömligt sätt. Många företag verkar
ha väntat på en möjlighet att få engagera
sig i utbildningsfrågor, så vi har goda
förutsättningar att tillsammans hitta bra
lösningar. Det här är – och måste vara ett samverkansprojekt.
FFG Mölndal tar i höst emot 45 nya
elever inom programmen Hantverk, Industri, Energi och Fordon. Gymnasiet
samverkar med Krokslättsgymnasiet,
där den teoretiska undervisningen sker.
Minst 50 procent av utbildningen är förlagd på företagen.

”

Jag har bara positiva erfarenheter
av tidningen. Många inom näringslivet är
stolta över den.”
Patrik Karlsson,
kommunstyrelsens vice ordförande (s)

K Ahlkvist Graﬁsk Konsult AB är ett
hårt arbetande mediebolag som producerar uppdragstidningar över hela
landet. Under tio års tid har vi verkat
i Mölndal främst med att producera
Mölndals stads tidning Stolta Stad.
Vi har varit med på en fantastisk resa
som givit Mölndals stad utmärkelsen
Årets tillväxtkommun 2002 och toppplaceringar ﬂera år i rad på Svenskt
Näringslivs kommunranking över lokalt företagsklimat.
Stolta Stad har i allra högsta grad
medverkat till att förankra strategiska
beslut, skapa en gemensam värdeplattform och kommunicera goda
idéer.
Det startade 1998
Mölndals stad startade 1998 ett ambitiöst
framtidsarbete kallat Vision Plus. Syftet
var att skapa förutsättningar för ett attraktivt näringslivsklimat så att de som
bor och verkar i Mölndals stad aktivt bidrar till en framgångsrik utveckling. Arbetet kännetecknas av delaktighet.

mun 2002 (redan då hävdades från kommunledningens håll att Stolta Stad starkt bidragit
till utmärkelsen) har Mölndal placerat sig som
sämst på 20:e plats på Svenskt Näringslivs
kommunranking om lokalt företagsklimat
2002-2007. 2007 placerade sig Mölndal på 5:e
plats, bäst i Västsverige.
I jämförelse med de närliggande kommunerna Göteborg, Kungsbacka och Borås bedömer de tillfrågade företagarna i Svenskt
Näringslivs enkät att Mölndal är bäst inom:
• Kommunpolitikers attityder till företagande
• Kommunala tjänstemäns attityder till företagande
• Kommunens service till företagen
• Kommunala regler och byråkrati
• Sammanfattande omdömen om företagsklimatet i kommunen

”

Håller hög proﬁl
Lucia Forsberg, f.d. näringslivssekreterare,
kreatör och initiativtagare till Vision Plus har
uttryckt sin uppskattning:
- Tidningen Stolta Stad är bra, jättebra.
Tidningen har blivit ett begrepp i vår region.
Inom kommunledningen ﬁ nns det bara positiva erfarenheter av tidningen. Mina bästa
rekommendationer.
Nuvarande näringslivschef Lars Ekberg,
handplockades från Business Region Göteborg 2002:
- Nu tycker jag att Stolta Stad håller en hög
proﬁl och jag vet att den är uppmärksammad.
Numera får jag nästan alltid en kommentar att
”ja ni ger ut den där tidningen också, den har
jag sett”. Vi har varit uthålliga. Med tanke på
centrumprojektet tror jag att man kanske ska
fundera på en bredare regional spridning.

Nu tycker jag att Stolta Stad håller
en hög proﬁl och jag vet att den är
uppmärksammad. Numera får jag nästan
alltid en kommentar att ”ja ni ger ut den
där tidningen också, den har jag sett”.
Vi har varit uthålliga.”
Lars Ekberg, näringslivschef Mölndals stad

Ökad attraktionskraft
Några av de övergripande målen var att stärka
bilden av Mölndal som en attraktiv stad, engagera näringslivet i ett ansvarstagande för
staden och stärka kontakten och affärsutbytet
mellan företagen i staden.

Målet – ett föredöme
Scenariot var att Mölndal 2005 skulle vara
en modern kunskaps- och företagskommun.
Mölndal skulle också vara den västsvenska
kommun som var bäst på service mot företag
och individer och Mölndal skulle vara ett föredöme för andra kommuner av samma storlek.

Vågade satsa
Mölndals stad vågade satsa. Tidigt insåg man
betydelsen av att ha kontrollen över informationsﬂödet genom att producera en regelbundet återkommande tidning med stor räckvidd.
Mölndals stad satsade 1999 på Graﬁsk Konsult för det viktiga uppdraget – vi upplever att
vi inte har gjort stadens ledning besviken.

Helt nytt
centrum byggs

Mölndals stad har en proﬁl
som högteknologisk kommun som ska behållas och
utvecklas.
Positionen inom gott företagsklimat ska behållas genom ständiga förbättringar.
Just nu skall hela Mölndals
Centrum förnyas – bostäder, köpcentrum,
kontor, kultur och kommunal service skall
integreras i en helt unik enhet. Mölndals stad,
med gott självförtroende, fortsätter att placera sig på kartan och räds inte att synas.
Även i framtiden kommer tidningen Stolta
Stad och Graﬁsk Konsult att vara med på resan.

Hur har det gått?
Förutom utmärkelsen som Årets tillväxtkom-
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”

Stolta Stad har bidragit till att
lyfta fram de goda exemplen på
utveckling i Mölndals stad.”
Hans Bergfelt,
kommunstyrelsens ordförande (m)
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