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Insikt

”Vi måste våga tänka nytt”
Lerums gymnasium har politikernas uppdrag att utbilda
entreprenörer.
- Det entreprenöriella lärandet bör genomsyra allt lärande
på Lerums Gymnasium, säger
Göran Careborg, ny verksamhetschef sedan augusti.
Ett bevis på att Lerums Gymnasium skött sitt uppdrag är att gymnasiet i flera år haft stora framgångar
inom Ung Företagsamhet (UF) där
Lerums gymnasieelever tagit emot
flera utmärkelser och priser.
- Lerums Gymnasium har varit duktiga inom UF som framför
allt berör programmen Handel och
Ekonomi. Jag ser gärna att entreprenörskap genomsyrar allt lärande på
gymnasiet. Det innebär inte att alla
som går ut gymnasiet måste starta
egna företag. Vi vill utveckla och
stimulera kreativitet, innovationslust, mod och initiativkraft hos våra
elever. Det har de, och samhället,
mycket stor nytta av i framtiden.

Entreprenöriellt lärande

”

mål att samverka mer med näringsliv och omvärld, men fler murar
mellan gymnasiet och näringslivet
måste rivas. I framtiden ska vi utveckla skolan och lärandet tillsammans. Vi har båda att vinna på ett
tätare samarbete. Våra studenter är
framtidens arbetskraft och konsumenter, samtidigt kan näringslivet
dra nytta av vår lärarkompetens,
elevkompetens och våra lokaler.

Lärlingsutbildning

På Lerums Gymnasium genomförs
en försöksverksamhet med lärlingsutbildning (ca 30 platser) för framför allt byggelever, där merparten
av utbildningstiden är förlagd på
arbetsplatser i kommunen.
- Regeringen har också flaggat
för att stärka denna inriktning genom att reformera gymnasieskolan
med ett lärlingsspår. Det beslutet
tas i riksdagen i höst.

Göran Careborg är ny verksamhetschef på Lerums Gymnasium. ”De kontakter jag tidigare haft med Lerums
Gymnasium har varit mycket positiva … en trivsam arbetsplats och ett gott klimat på skolan, vilket gjorde att jag
lockades av tjänsten”.

Lerum Gymnasium
ska i höst medverka
De första inspirai ett projekt initierat
tionsföreläsningarna
av GöteborgsregioFler murar mellan gymnasiet och
kommer att hållas
nen (GR) om entreprenöriellt
lärande näringslivet måste rivas. I framtiden ska vi i höst för lärare på
gymnasiet.
- en pedagogisk form utveckla skolan och lärandet tillsammans
- Vi behöver bara
som stimulerar och
gå till Läroplanen
utvecklar de komkänsla, drivkraft och motivation. I
för att finna stöd i en sådan utveckpetenser som brukar känneteckna
projektet är bland annat före detta
ling där det står att vi ska våga tänentreprenörer; som till exempel förrektorn på Lerums Gymnasium,
ka nytt och uppmana eleverna att ta
mågan att utveckla idéer, ansvarsCatarina Lindfors, involverad.

egna initiativ. Jag kan även tänka
mig att starta ett tvärvetenskapligt
Entreprenörsprogram.

Skolan i verkligheten

Gymnasiet behöver bli än mer öppet
mot omvärlden, menar Göran. Där
just ökad samverkan med det lokala
näringslivet ska intensifieras.
- Redan idag har alla program

Tel: 0302-52 20 60
Fax: 0302-52 13 37
www.gymnasiet.lerum.se

Flodén steget före
Flodén Fastighets AB är ett innovativt,
stabilt och välskött fastighetsbolag som
äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna fastigheter i Lerums och Alingsås
kommuner. Fastighetsbeståndet uppgår
till ca 49 000 kvm fördelat på drygt 70
procent hyreslägenheter och 30 procent
kommersiella fastigheter. Dessutom förvaltar och förädlar Flodén Fastighets AB
ett antal fastigheter för externa fastighetsägare i Alingsås och Lerum med omnejd.
Ett långsiktigt tänkande kännetecknar
Flodén Fastighets AB:s ägande och förvaltning. Utifrån dagens gynnsamma si-
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tuation, med välskötta och väl fungerande
fastigheter, har företaget målsättningen
att även i framtiden vara en ledande förvaltare på de orter verksamheten föreligger.
Flodén Fastighets AB genomför en
boendeenkät för att säkerställa hög boendekvalitet och hyresgästernas trivsel och
trygghet.

Vi utför
installation och service av:
• Golvvärme
• Värmepumpar
• Vattenrening
• Värme

Tel: 0302-520 550 • Fax: 0302-520 551 • www.floden.se

• Avlopp
• Varmvattenberedare

0302-231 12
www.rortjanst.se
Plåtvägen 16, Stenkullens industriområde

www.tidning.net
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