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            FÖRESTÄLLNINGEN

Söndag 15 april kl 17.00
Måndag 16 april kl 18.30
Tisdag 17 april kl 18.30

Teatern, Ale gymnasium
Biljettpris: 50:- varav 100% tillbaka 
till barn och ungdomar

En sann historia från den brutala verkligheten 
återgiven av estetklassen ES 2A på Ale gymnasium.

Biljetter kan köpas på biblioteken i Ale 
från och med måndag 2 april.

1 VECKA KVAR!Älskar du 
fotboll?

Du har väl inte 
glömt att anmäla 
ditt lag!
Anmälan sker på din fritidsgård.
Se www.vakna.se för mer information.

Nu startar ett nytt seriespel i fotboll för killar och tjejer i åldern 14-17 år.

Detta är en unik möjlighet för dig och dina kompisar att få lira ihop på riktigt.

Arrangörer är Ale Fritid och Nols IK’s A-lag.

LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun får sin första 
privata förskola.

Det är Nya Skolan 
som ska ta över de 
lokaler där Smultron-
stället finns idag.

– Detta är mycket 
positivt för vår 
kommun och det ger 
föräldrarna en större 
valfrihet, säger Camilla 
Waltersson Grönvall 
(m), ordförande i Utbild-
ningsnämnden.

Det är sedan tidigare beslutat 
att förskolan Smultronstället 
ska flyttas till nya lokaler vid 
Ekaråsen. Nu förändras för-
utsättningarna då Nya Skolan 
tar över lokalerna. Nya Skolan 
bedriver idag en f-9-verksam-
het i Trollhättan med allmän 
inriktning.

– Både fastighetsägaren och 
föräldrar har visat intresse av 
att ha kvar förskolan där den är 

idag. På den vägen är det, säger 
Tony Ekström, vd och tillika 
rektor för Nya Skolan.

I tisdags blev personalen på 
Smultronstället informerade 
om att Nya Skolan kommer 
att ta över verksamheten. Såväl 
barn som personal kommer att 
erbjudas att få vara kvar i den 
nya regin.

– Först ska vi få klart med 
tillståndet. Går det som pla-
nerat tar vi över verksamhe-
ten från och med den 1 janu-
ari 2008. Det kommer att bli 
plats för 36 barn, precis som 
är fallet idag, säger Tony Ek-
ström.

Förutom förskola är tanken 
att Nya Skolan också ska bedri-
va f-9-verksamhet i Lilla Edet, 
med start till hösten 2008. Det 
framgår av den ansökan som 
har skickats till Skolverket.

– Fullt utbyggd blir skolan 
inte förrän om fem, sex år, 
säger Tony Ekström och fort-
sätter:

– Vi har idag 28 nöjda elever 
från Lilla Edet som bussas till 
och från Trollhättan varje dag. 
Nu kommer vi att kunna erbju-
da ett likadant koncept här och 
bli ett alternativ till den kom-
munala skolan. 

– Det här är en del av fram-
tidsutbyggnaden i Lilla Edets 
kommun. Det ökar utbudet för 
våra kommuninvånare. Kon-
kurrens är alltid bra, säger Ca-
milla Waltersson Grönvall.

Oppositionen är inte fullt 
lika entusiastisk och vice ordfö-
randen i Utbildningsnämnden, 
Peter Spjuth (v), säger så här 
om Nya Skolans etablering.

– Jag ser inget positivt i detta. 
Det är en skola med allmän in-
riktning och det har vi själva så 
att det räcker och blir över. Jag 
anser inte att man ska kunna 
tjäna pengar på skola, vård och 
omsorg.

Privat förskola öppnar i Lilla Edet
– Tar över Smultronställets lokaler

Välkommen till 
Lilla Edet! Ca-
milla Walters-
son Grönvall (m), 
ordförande i Ut-
bildningsnämn-
den, välkomnar 
Tony Ekström, 
rektor för Nya 
Skolan i Troll-
hättan, som ska 
ta över förskole-
verksamheten i 
Smultronställets 
lokaler.

I LILLA EDET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Marcus Högberg, Alfrida Johansson, Michelle Jyrkinen och Mirjam Hellman i pjäsen "Varför 
åka fast i onödan?" Elever i årskurs fem har undervisats i teater av Andreas Svensson, av-
gångselev vid det estetiska programmet i Ale gymnasium.

Ett annorlunda projektarbete
ALAFORS. Esteter upp-
träder ofta i olika 
konst- och kulturfor-
mer.

Andreas Svensson, 
18, lät nybörjare, elever 
i årskurs fem, uppträda 
på Pelarteatern istället.

Hans projektarbete på 
det estetiska program-
met var lite annorlunda.

Utmaningen för Andreas var 
med andra ord att lära andra 
att spela teater. Att lära sig 
hantera nervositet var nästan 
det svåraste för såväl regissör 

som den unga och gröna en-
semblen.

Efter den korta pjäsen var 
lättnaden stor.

– Det gick! Vad duktiga de 
var. Replikerna satt klockrent, 
berömde Andreas.

Pjäsen "Varför åka fast i 
onödan" handlade om tre 
ynglingar som får för sig att 
snatta och tänja på gränserna i 
en kiosk. Ska man alltid berät-
ta sanningen? Hur är man en 
bra kompis? Frågorna hopar 
sig i pjäsen som har ett över-
raskande slut.

– Jag fick skriva om slutet 

och även en del i själva grund-
handlingen. Egentligen är det 
ungdomar som stjäl tobak, 
men det tyckte jag var olämp-
ligt. Det fick bli godis istäl-
let, berättar Andreas som har 
tränat med eleverna i ett år.

För Andreas del väntar 
liksom för många andra av-
gångselever vid det estetiska 
programmet uppsättningen 
av föreställningen "Momo – 
eller kampen om tiden". Den 
har premiär 24 maj.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ


