TIDNINGEN ÅNGERMANLAND · TISDAG 3 APRIL 2012

15

NYHETER

Eleleverna Henrik Nordin och Robin Stattin får tillsammans sin handledare Janne Persson bekanta sig med miljön på Elpress.

Elutbildning på nytt sätt
– Kul att få prova på
jobbet och se hur det är i
verkligheten, säger Robin
Stattin.

KRAMFORS

Henrik Nordin och Robin
Stattin går första läsåret
på Ådalsskolans elprogram. Men om bara några veckor väntar skarpt
läge när de får utföra
installationer inom industrin. Detta är en del
i Ådalsskolans samarbete inom Elteknikbranschens gymnasium, ETG.
En fördel är att lärlingstiden bakas in i utbildningen så de kommer ut
som färdiga elektriker
direkt efter gymnasiet.

De båda eleleverna och deras lärare Malte Norberg
träffar serviceteknikern
Janne Persson i ett fikarum på verkstadsföretaget
Elpress i Kramfors. Janne
Persson jobbar vid EMI,
Elektromekanisk Industriservice, med Elpress som

”Vi har gjort två av tre delar
i det första terminsprovet
som handlar om säkerhet och
allmän elkunskap” berättar
Henrik Nordin.

en av kunderna. När killarna i början på maj återvänder för att göra APL,
Arbetsplatsförlagt lärande,
ska han vara deras handledare.

Ådalsskolan är en av 15
ETG-skolor i landet, den
nordligaste dessutom. Det
nya konceptet har testats i
tre år vid branschens eget
gymnasium i Nyköping,
men nu rullas det ut vid de
andra skolorna.
– Tidigare skulle man
inom lärlingssystemet göra
1 600 timmar efter gymnasiet för att bli elektriker.
Nu räknar man inte timmar
utan ser till kunskapsinnehållet, berättar Malte Norberg.
Henrik, Robin och de andra på elprogrammet kommer att få vara med olika
industrier och göra motorbyten, skifta kontakter och
annat som ingår i elektri-

kerns uppgifter. Det blir
således bara ”riktiga” jobb.
Janne Persson kollar att
allt blir rätt utfört. De följer
en mall över vilka moment
som ska genomföras.
Allt dokumenteras noga
i text och bild med hjälp av
surfplattor.
– Eleverna får göra vad
som behövs på de olika arbetsplatserna, sedan får vi i
slutet av utbildningen komplettera med de moment
som fattas. För att hinna
med praktiken börjar den
redan i första årskursen, säger Malte Norberg.
Handledarna går en intro-

duktionskurs på åtta timmar. Janne Persson ser fördelar med att eleleverna får
mycket praktik på olika arbetsplatser.
– Inom företagen hänger man med i utvecklingen

och köper in ny utrustning,
både verktyg och maskiner,
som eleverna får erfarenheter av.
ETG-konceptet innehåller även regelbundna terminstester.
– Vi har gjort två av tre
delar i det första terminsprovet som handlar om
säkerhet och allmän elkunskap, berättar Henrik
Nordin.
I slutet av utbildningen
väntar en två veckor lång
yrkesexamensuppgift som
ska ha kopplingar till det
lokala näringslivet. Elevernas arbeten inom ETGkonceptet granskas inte av
Ådalsskolans lärare utan
externt branschfolk.
Malte Norberg uppskattar att två tredjedelar av elutbildningen ser ut som tidigare medan resterande
del har fördjupats och spe-

Ny ägare till gamla tingshuset
HÄRNÖSAND

I tio år har tinghuset stått
tomt i Härnösand.
Nu har den anrika fastigheten fått en ny ägare.
Calle Lundqvist vill inte
avslöja köpesumman eftersom alla papper inte är på-

skrivna, men det handlar
om ett par miljoner.
År 2002 flyttade tingsrätten till nya lokaler på Norra
Kyrkogatan och sedan dess
har lokalerna stått tomma.
Fastigheten byggdes under
åren 1903-1905 och är på to-

talt 1750 kvadratmeter.
Det har nämnts flera intressenter under årens
lopp, det mest spektakulära var en idé att etablera en
moské.
Han kommer att hyra ut
de lägenheter som redan

finns i fastigheten.
Vad han ska göra med övriga ytor och kontorsdelen
och den stora tingsalen har
han inte bestämt.
OLA THELBERG

Calle Lundqvist

Surfplattan används flitigt i
utbildningen.

cialiserats. Han framhåller att på samtliga yrkesprogram på Ådalsskolan
kan de som vill läsa för att
få den särskilda behörighet
som krävs för att söka till
högskolan.
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