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Så skapas jobb i glesbygden
Yrkesutbildningar har en viktig roll att spela för glesbygdens överlevnad och
utveckling.
I projektet Aktos vill man ge bra förutsättningar genom att lyfta fram goda
exempel.
– Vårt område har varit förnyelsebar energi, det passade bra här, säger Aanette
Ramstrand, projektledare på CFL i Söderhamn.
Rekommendera

Gå med för att se vad dina vänner rekommenderar.

Flera länder – samma dilemma. Fem europeiska organisationer har arbetat i ett projekt som
jobbat med att förbättra förutsättningarna för sysselsättning i glesbygd. Projektet, Aktos, stöds av
EU:s program för livslångt lärande och har inkluderat både CFL och Staffangymnasiet.
Projektdeltagarna har jobbat med att leta upp goda exempel från sina hemländer och sedan
försökt skapa ringar på vattnet i form av utbildning och information om hur lokala resurser
utnyttjas bäst. Några av deltagarna presenterade sina goda exempel på CFL: i Spanien
fokuserade man på svampar och svampodling, i Bulgarien på omsorg och i Slovenien på
kulturarv.
Söderhamn satsade på förnyelsebar energi och på Staffangymnasiets tekniska program har det
integrerats i utbildningen. Där har eleverna bland annat byggt generatorer och jobbat med
solceller, berättar Aanette Ramstrand.
– De ungdomar vi har riktat oss emot får veta att det här kan göras småskaligt. Det finns
arbetstillfällen i det här.
Asnate Ziemele från Lettland berättade om hur en ort på den lettländska glesbygden fått nytt liv
genom samarbeten och synergieffekter.
– I folkets ögon var det stängt där tidigare. Nu har vi stället paketerat turism och folket är väldigt
nöjt med att kunna visa upp något nytt.
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