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SURTE. I år sker en sär-
skild kultursatsning i 
grundskolan.

För årskurs 8 väntade 
en pedagogisk föreläs-
ning och utställning om 
kulturmöten.

Pedagog Ida Lagnan-
der skickade med många 
värdefulla tankar.
Regionmuseet i Västra Götaland har 
sedan ett år tillbaka rest runt med 
vandringsutställningen "Vi har ju 
mötts förr". Nu har turen kommit till 
Ale och Glasbruksmuseet i Surte.
Innehållet behandlar kulturmötet 
mellan islam och kristendom från 
ett historiskt perspektiv fram till 
våra dagar.

– Vad jag vill förmedla till elev-
erna som besöker utställningen är 
att vi ska tänka på hur vi är när vi 
möter människor från främmande 
kulturer, att vi ställer frågor och 
intresserar oss för det som är annor-
lunda. Idag bär vi på så mycket för-
domar som andra har gett oss, 
media är många gånger en stor bov i 
dramat, säger Ida Lagnander.

Läs sid 20

Elever fick lära 
om kulturmöten
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REAFINAL!
50-60%

Välkomna!

Sänk dina värmekostnader med 
minst 50% jämfört med olja!
Februarikampanj, spara 6 500:-
(Gäller endast beställningar under februari 2007)

Effecta pelletspanna 220 C inkl Automatsotning, 6 kW elpatron, dragmix 
EcoTec Bioline 20 inkl 2,5 skruv, Mafa Midi 730 liter Pelletsförråd. 
Rekommenderat Pris 61 000:- inkl moms.

Vårt Februaripris! 54 500:- inkl moms 
OBS! Rördelar och montering tillkommer.

Dessutom kan du söka bidrag och spara 
ytterligare 14 000:- (Gäller oljeeldning)

Älvvägen 13, 446 37 Älvängen • 0303-33 82 45

Fabriksförsäljning av Resårmadrasser!Fabriksförsäljning av Resårmadrasser!

Lödöse Skeppsbyggaregatan 10 parallellt med 45:an 0520-66 08 50

100% RENT LIN
100% ÄKTA TAGEL
100% REN BOMULL
100% REN ULL

Naturmaterial för din hälsa och välbefi nnande

Massivt trä och 
kraftiga spiralfjädrar

Vi fi xar det mesta med din bil.
Försäkringsskador, plåt & lackFörsäkringsskador, plåt & lack

Service & mek-arbete samt recondService & mek-arbete samt recond

Välkommen till oss !

Leg. Vet.
Elisabeth

Axén Krüger

Leg. Vet.
Maria

Nilsson

- Akutsjukvård -
Kirurgi - Medicin

0303-22 76 20

Den politiska majoriteten genomför förändringarna

Trots stora protester genomför nu den politiska majoriteten i Ale barn- och ungdomsförvaltningens förslag och stänger ett 
antal små enheter för att kunna använda personalen effektivare. – Vi samlar resurserna för att erbjuda en så bra skola och 
barnomsorg som möjligt. Att sprida ut lärarna i små enheter, där de inte kan hjälpas åt är inte bra för någon, säger Göran 
Karlsson (v).                    Arkivbild: Allan Karlsson

"Hellre personal än lokaler"
NOL. Den politiska majo-
riteten, socialdemokra-
terna, vänsterpartiet och 
miljöpartiet, är nu över-
ens om att genomföra 
förändringarna som för-
valtningen föreslagit i 
norra och centrala skol-
området.

– Vi prioriterar per-
sonal före lokaler för 
att garantera Ales barn 
en trygg skola och mer 
kunskap åt alla, säger 
kommunstyrelsens ord-
förande Jarl Karlsson (s).

Reaktionerna är 
fortsatt starka bland 
berörda föräldrar och 
tidningen är denna vecka 
full av insändare.

Protesterna är omfattande och 
många talar om svikna löften 
från valrörelsen och tidigare 
ortsutvecklingsmöten.

– Jag har viss förståelse, 
men samtidigt måste vi göra 
dessa förändringar för att om 
möjligt leva upp till de mål och 
de löften som vi satt för skolan 
i Ale. Gör vi inte det tving-
as vi istället säga upp perso-
nal och då blir skolan en ka-
tastrof, säger Barn- och ung-
domsnämndens ordföran-
de, Eje Engstrand (s) på en 
presskonferens i torsdags.

Läs mer på sidan 7

Ida Lagnander.Ida Lagnander.


