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Kunskapens Hus erbjuder 
kvalifi cerade utbildningar i 
samklang med regionens nä-
ringslivsstruktur och fram-
tida arbetsmarknad. 

I maj delade Teknikföretagen Re-
gion Väst ut priset ”Årets teknik-
utbildning Gymnasieskolan” till 
Processtekniska gymnasiet i Mun-
kedal*. 

- Vi fi ck det för vår förmåga att 
anpassa utbildningen till elevernas 
intressen och för processtekniska 
gymnasiets väl fungerande sam-
arbete mellan skola och företag. 
Ett kännetecken som i 
allt högre grad präglar 
fl era av de utbildningar 
vi erbjuder i Kunska-
pens Hus. Det är roligt 
att vi i Munkedal kan 
erbjuda så attraktiva 
utbildningar genom att 
få till stånd en samver-
kan mellan alla kompetenser, säger 
Martti Öistämö, rektor Kunskapens 
Hus som organiserar gymnasieut-
bildningen.

Lätt att få jobb
Prisutdelare Christer Skogberg från 
Teknikföretagen Väst uttryckte öd-
mjukt sin uppskattning för Process-
tekniska gymnasiet som en förebild 
i regionen. För SO- och svensklä-
rare Marie Wackfelt är priset ett 
kvitto på att man under fl era år job-
bat på rätt sätt.

- Just nu är det på topp. Alla av-
gångseleverna som nu går ut har tre 
jobb att välja på var. Stora interna-
tionella företag som SKF ringer för 
att försöka få anställa våra elever.

Teknikcollege
I vår har Kunskapens Hus även an-
sökt om att utbildningen ska certi-
fi eras som Teknikcollege Fyrbodal 
i samarbete med Birger Sjöbergs-
gymnasiet i Vänersborg och Gull-
marsgymnasiet i Lysekil. Därmed 
skulle verksamheten ytterligare 
kunna kvalitetssäkras.

- Även marknadsföringen skulle 
underlättas med en teknikcolle-
gecertifi ering, hävdar Martti Öi-
stämö.

Yrkesstudier i arbetslag
I nära samarbete med Munkedals 

kommuns näringsliv planerar  Kun-
skapens Hus och Uddevalla gymna-
sieskola även en helt ny lärlingsut-
bildning i Munkedal.

- Den gymnasiala lärlingsutbild-
ningen är till för dem som vill göra 
större delen av sin utbildning på en 
arbetsplats.

I princip så läser eleverna kärn-
ämnen två dagar i veckan på Kun-
skapens Hus, karaktärsämnena 
erbjuds på arbetsplatsen där en 
handledare tilldelas eleven. Hand-
ledaren jobbar sedan nära gymna-
sieskolans yrkeslärare.

Lärlingsutbildning
Följande program planeras som 
lärlingsutbildning i Munkedal: 
Omvårdnadsprogrammet, Elpro-
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*Juryns motivering:
”I ett lokalt utvecklingsarbete mellan företag och kommun har Processtek-
niska gymnasiet byggt upp en yrkesteknisk utbildning med hög kvalitet. 
Tack vare samarbete med ortens vuxenutbildning kan eleverna erbjudas 
studieval med ett stort inslag av individuell anpassning.”

            På det här sättet kan vi vara en 
tillväxtmotor som stöttar det lokala 
näringslivets arbetskraftsbehov.näringslivets arbetskraftsbehov.””

Årets teknikutbildning Gymnasieskolan” i region väst är Processtekniska gymnasiet i Mun-Årets teknikutbildning Gymnasieskolan” i region väst är Processtekniska gymnasiet i Mun-
kedal. Elevens valfrihet och ett nära samarbete med lokala företag prisas av Teknikföreta-kedal. Elevens valfrihet och ett nära samarbete med lokala företag prisas av Teknikföreta-
gen väst. På bilden: SO- och språklärare Marie Wackfelt, Christer Skogberg från Teknikföre-gen väst. På bilden: SO- och språklärare Marie Wackfelt, Christer Skogberg från Teknikföre-
tagen och Andreas Sülau, yrkeslärare.tagen och Andreas Sülau, yrkeslärare.

grammet; Byggprogrammet, For-
donsprogrammet, Barn- och fri-
tidsprogrammet samt Handels- och 
administrationsprogrammet.

- Fördelarna är dels att företagen 
tidigt kan knyta kompetenta nya 
medarbetare till sig och för eleverna 
underlättas övergången till gymna-
siet genom att all undervisning sker 
på hemorten. Eftersom gymnasie-
kullarna de närmaste åren blir allt 
färre kommer behovet bland företa-
gen att få tillgång till kvalifi cerade 
medarbetare bli större. På det här 
sättet kan vi vara en tillväxtmotor 
som stöttar det lokala näringslivets 

arbetskraftsbehov.

Blivande 
butiksäljare
Ytterligare ett bevis på att 
Kunskapens Hus erbjuder 
utbildningar som harmo-
niserar med den pågående 
lokala näringslivsutveck-

lingen är Butikssäljarutbildningen. 
Under 18 veckor arbetsintegrerat 
lärande varvas teori med praktik. 
En utbildning för blivande butiks-
säljare.
Martti förklarar:

- Dels har vi närheten till Udde-
valla, med Torps köpcentrum en 
halvtimmes pendlingsavstånd från 
Munkedal, sedan väntar vi på att 
första spadtagen ska sättas i marken 
för Håby handelscentrum på ytter-
ligare 55 000 kvadratmeter. 

Butikssäljarutbildningen starta-
des första gången i våras och följs 
upp i höst med nästa kull elever.

Fakta Kunskapens Hus:

- IV-programmet
- Processtekniska gymnasiet
- Kommunal vuxenutbildning
   - grundläggande vuxenutbildning
   - gymnasial vuxenutbildning
- SFI – svenska för invandrare
- Uppdragsutbildning
- Gymnasieplatser – interkommunala
- Lärlingsutbildning

Måndag 14 maj var det tårtkalas på Processtekniska gymna-Måndag 14 maj var det tårtkalas på Processtekniska gymna-
siet. I år erbjöds alla avgångselever  fl era jobb att välja på siet. I år erbjöds alla avgångselever  fl era jobb att välja på 
efter examen.efter examen.
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