
www.tidning.netInsikt Lerum20

  www.lerum.se Insikt Lerum

www.tidning.net Insikt Lerum 21

Insikt Lerum   www.lerum.se

Varje år studerar över 600 personer i 
Lerums vuxenutbildning. 
Vuxenstudier ger möjligheter till nya 
jobb, nya karriärer och ett rikare liv.

Lerums vuxenutbildning erbjuder kom-
muninnevånarna över 130 olika kurser. Inte 
minst har det lyckade samarbetet med Partille 
kommun inneburit att man tillsammans kan 
erbjuda ett så omfattande utbud. 

– Samarbetet med Partille är mycket lyckat. 
Vi har 100 studerande från Lerum som reser 
till Partille och lika många partillebor som 
reser till Lerum för att studera. Kurserna 
som erbjuds spänner över fl era områden. Bl.a. 
språk, natur- och samhällsvetenskap, datoran-
vändning och ekonomi. Vi har även yrkesut-
bildningar inom omvårdnad samt hantverk 
och design på Nääs fabriker, säger Thomas 
Landahl, rektor Lerums vuxenutbildning. 
Dessutom kan vi skräddarsy utbildningar för 
företag och Lerums kommun.

Vuxenutbildningens viktiga roll
Vad har vuxenutbildningen för roll att spela 
i Lerum?

– Det livslånga lärandet är betydelsefullt för 
såväl tillväxten i stort som den enskilde indivi-
dens möjlighet till utveckling och karriär. Vi 
kan inom ramen för vuxenutbildningen ge in-
dividanpassade fl exibla utbildningar som inte 
behöver styras av terminsstarter, tid eller rum. 
Våra uppdragsutbildningar för förvaltningar, 
företag och organisationer är uppskattade och 
exempelvis den yrkesinriktade omvårdnads-
utbildningen är en viktig rekryteringsbas för 
Lerums vårdsektor i framtiden.

Lerums vuxenutbildning har kommunens 
förtroende och uppdrag att stimulera till ökat 
vuxenstuderande – att vara en viktig kugge 
i lärandets infrastruktur – anpassat till mor-
gondagens kunskapssamhälle och individens 
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Vuxenstudier – nya möjligheter!

behov och förutsättningar. Med ökad tillgäng-
lighet och fl exiblare undervisningsmetoder 
möjliggörs för allt fl er att kombinera studier 
med arbete, familj och fritid. 

– Vuxenutbildningen är en utbildningsarena 
som existerar i ett tydligt sammanhang där vi 
även har ett gott samarbete med gymnasiet, 
studieförbunden och företagarföreningen i 
Lerum.

Klassiska hantverksutbildningar
Inom ramen för Lerums vuxenutbildning in-
går även hantverks- och designutbildningarna 
på Nääs Fabriker.

Rolf Ehrenberg är programrektor:
– Hantverksutbildningarna på Nääs har 

anor från 1870-talet. På Nääs Fabriker, dit 
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Lerums vuxenutbildning 
erbjuder:

• Sfi  – svenska för invandrare
• Grundläggande vuxenutbildning
• Gymnasial vuxenutbildning
• Särvux
• Samanhållna utbildningar – t.ex. 

      omvårdnadsutbildningen och 
      utbildningarna på Nääs

• Kvalifi cerad Yrkesutbildning (KY)
• Regionala utbildningar i samverkan  
   med kommunerna i göteborgsregionen  
   (GR) – t.ex. Personlig assistent och ut-  
   bildningarna på Nääs
• Uppdragsutbildningar

vi fl yttade för två år sedan, har vi mycket 
välutrustade lokaler för våra utbildningar i 
design, möbeltapetsering, möbelsnickeri och 
silversmide. De studerande visar ett stort 
engagemang som genererar fi na resultat och 
goda karriärer efter avslutad utbildning.

Förmåga och motivation är vägledande för 
de som söker in till utbildningarna. Hant-
verks- och designutbildningarna på Nääs har 
totalt 60 studerande.

– I höst kör vi igång en tvåårig kvalifi ce-
rad yrkesutbildning (KY) ”möbelsnickeri/
möbeldesign med omtanke”. Inför hösten 
2006 har vi ansökt om att starta KY-utbild-
ningen ”möbeltapetsering”. KY är eftergym-
nasiala utbildningar.

Hantverks- och designutbildningarna 
på Nääs Fabriker är eftertraktade, man utbildar inom design, 
möbelsnickeri, möbeltapetsering och inom silversmide.

På Lerums Gymnasium är kraven på res-
pekt, individuellt ansvar, engagemang och 
prestation höga. Det gäller såväl personal 
som elever. Bland annat därför söker sig 
allt fl er gymnasieelever till Lerum. 

På uppdrag av regeringen kommer Skolverket 
att introducera den nya gymnasieskolan, GY-
07, med nya kursplaner 2007. Ett honnörsord i 
GY-07 är entreprenörskap.

– Vi ligger steget före i Lerum och kommer 
redan nästa år att betona entreprenörskapet 
inom alla program. Vi har politikernas upp-
drag att utbilda entreprenörer. Det tar vi på 
fullaste allvar. Det är dessutom extra roligt 
2006 då vi under höstterminen åter erbjuder 

Handelsprogrammet, säger Catarina Lindfors 
som delar rektorsansvaret med Lars-Åke Ro-
senqvist.

Lerums Gymnasium har också goda re-
lationer med Företagsföreningen i Lerums 
kommun där önskan om ett ömsesidigt utbyte 
är starkt. 

Självständiga initiativtagare
Uppdraget att utbilda framtidens entreprenö-
rer handlar inte enbart om att göra alla till 
egna företagare. Begreppet är vidare än så 
och betydligt mer angeläget för samhällets 
utveckling.
Lars-Åke förklarar:

– Vi vill skapa en nybyggaranda där varje 

individ känner sig kompetent och med till-
räckligt självförtroende att i första hand lösa 
saker med egen kraft. Ett samhälle där fl er 
personer har tilltro till sin 
egen förmåga och litar på 
sina egna initiativ genere-
rar ett samhälle med bättre 
utvecklingskraft jämfört 
med idag. En entreprenör, 
som jag ser det, är en krea-
tiv person som lika gärna 
kan vara sjuksköterska 
eller bibliotekarie som lärare. Alla behöver 
inte starta egna företag även om det också är 
viktigt.

Ökat elevantal
Lerums Gymnasium har de tre senaste åren 
ökat sitt elevantal kraftigt och idag är det cirka 
1500 elever på skolan. Att Lerums gymnasium 
upplevs som attraktivt av ungdomarna har 
fl era orsaker.

– Lerums gymnasium är en bra, ren och 
snygg skola med bra lokaler och en fantastiskt 
engagerad lärarkår. Vi har en positiv anda 
och trygg miljö som är mycket påtaglig och 
som inbjuder till att vi alla kan ställa krav 
och skapa höga förväntningar. Det känner 
eleverna av och presterar efter samma nivå. Vi 
är också tacksamma för det goda föräldrastöd 
som fi nns, säger Catarina Lindfors.

Politikerna satsar på Lerums Gymnasium
I en tid där de kommunala budgetarna blir allt 
tuffare känner Catarina och Lars-Åke ändå att 

Med uppdrag att 
utbilda entreprenörer

de får de resurser de efterfrågar för att uppe-
hålla den höga nivån på undervisningen.

– Vi känner att vi har politikernas stöd i att 
utveckla Lerums Gymna-
sium med bra kvalitet i alla 
led. Vi har till exempel cirka 
700 datorer på skolan och 
två heltidsanställda IT-tek-
niker. Politikerna i Lerums 
kommun satsar och värnar 
om en god gymnasieutbild-
ning, menar Lars-Åke.

Med tillräckliga resurser kan Lerums Gym-
nasium även prioritera fortbildning till lärare, 
nära samarbete med högskolor och ett bety-
dande internationellt utbyte.

– Den positiva spiral vi är inne i märks även 
av i minskade sjuktal. En frisk arbetsplats ge-
nererar friska medarbetare, avslutar Catarina.
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Alla trivs på Lerums Gymnasium – framtidens plantskola för entreprenörer i alla former. På 
bilden rektorerna Lars-Åke Rosenqvist och Catarina Lindfors framför fl itigt studerande elever 
i bakgrunden.     


