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NÖDINGE. Gymnasiee-
leverna fick ett varmt, 
hjärtligt och på många 
sätt roligt välkom-
nande.

Skolstarten på Ale 
gymnasium firades på 
ett annorlunda sätt än 
tidigare år.

– Vi vill stärka sam-
hörigheten på skolan 
ytterligare och därför 
var alla personalgrupper 
involverade i skolstarts-
firandet, säger rektor 
Gerd Pålsson-Berg.
Det är vanligare att man firar 
examensdagen än själva skol-
starten. På Ale gymnasium 
har man nu bestämt att göra 
bådadera. Samtliga i huset 
deltog i upptaktsträffen med 
eleverna.

– När ettorna börjar är det 
viktigt att de får träffa all per-
sonal som arbetar här, inte 
bara lärarna, säger Gerd Pål-
sson-Berg.

Gymnasieskolans nya 
elever välkomnades med en 
specialförfattad sång, skapad 
av Carl Ljunggren. All per-
sonal fanns med på scenen 
och framförandet blev mycket 
uppskattat. Personalen hann 
också med att vinka till två-
orna och treorna och tillställ-
ningen avslutades med ge-
mensamt marängswischätan-
de i caféterian.

– Ett jättekul inslag som 
bidrar till att stärka vi-käns-
lan, säger Dunia Al-hashimi 
i NV2b.

Torsdagen var vikt åt ”Klas-
sens dag”. Gymnasieklasserna 
valde själva vad de ville ägna 
dagen åt, aktiviteterna va-
rierade men helt klart är att 
många hade väldigt roligt.

– Vi var på Laserdoome och 
därefter på ett studiebesök. 
Det var väldigt trevligt och 
roligt att få prata av sig med 
kompisarna efter sommaren, 
säger Lejla Hadzic i SP3c.

På fredagen avgjordes 
Vingslaget, en tävling som 
Värdegrundsgruppen arrang-
erat. Varje klass skulle avver-
ka tio stationer med blandade 
kunskapslekar. De olika per-
sonalgrupperna i huset ansva-

rade för stationerna och elev-
erna bedömdes efter sina fär-
digheter.

– Sedan kunde man få bo-
nuspoäng för fjäsk. Det fjäs-
kades riktigt ordentligt och 
alla gjorde sitt yttersta för att 
vinna, berättar Lejla Hadzik.

Stämningen var på topp 
och mentorerna som gick med 
sina respektive klasser, gjorde 
allt för att peppa sina ungdo-
mar. Segrade gjorde NV3a.

– Egentligen var alla vinna-
re, men priset tillföll NV3a. 
Vandringspriset kommer att 
sättas upp utanför skolans 
aula, säger Gerd Pålsson-
Berg.

Vingslaget kommer att bli 
en tradition på skolan och 
med tanke på responsen från 
de cirka 870 eleverna verkar 
det vara en bra idé.

– Vi har en vision på Ale 
gymnasium och i den ingår 
just att elever och all personal 

skall komma närmare varan-
dra. Vi jobbar alla för samma 
mål, att ha en bra och trivsam 
arbetsplats, avslutar Gerd Pål-
sson-Berg.

På ett lekfullt sätt välkom-
nades eleverna till en ny 
termin på Ale gymnasium.

Vingslaget är en tävling som ska bli en tradition på Ale gymnasium. Klasserna avverkar tio 
stationer och bedöms efter sina kunskaper men också på hur bra de kan fjäska. Premiärtäv-
lingen vanns av eleverna i årskurs NV3a.
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Hästgårdsdrömmen

SKEPPLANDA
En fantastiskt välskött hästställe bestående av 1½-plansvilla om ca 108 kvm boa-
rea, två stallbyggnader med 6 boxar samt utestall, en sep. lägenhet inredd ovan 
stora stallet, inbyggd sep. altan samt uterum, 2 paddockar en med hoppbana, 
jordkällare samt bastu. Allt är välunderhållet och håller hög klass. 
Tillgång till extra betesmarker fi nns. Pris 3.150.000:- eller högstbjudande.

ÄLVÄNGEN
Fräscht 1½-plans parhus, byggd 1981, 
141 kvm boarea fördelat på 5 rum och kök 
varav 3-4 sovrum. Altan i både öster och 
västerläge. Insynsskyddad trädgård samt 
sep. förrådsbyggnad, garage i länga. Bra
belägen i populärt eftersökt område nära 
skola, dagis ochkommunikationer. 
Pris 1.800.000:- eller högstbjudande.

NOL
Fräsch 1-plansvilla med källare om ca 105 
kvm boarea i trevligt och barnvänligt område 
med närhet till serivce och kommunikationer. 
Vardagsrum med utgång till inglasat uterum 
och altan med utsikt över älven. Större 
källare med möjlighet för egenföretagaren 
eller hobbyverksamhet. Trädgårdstomt med 
garage, vedförråd samt lekstuga. 
Pris 2.490.000:-  eller högstbjudande.

NÖDINGE
Välplanerat kedjehus om 134 kvm i barn-
vänligt område. Bästa läget i området? 
Passar även den stora familjen då det fi nns 
5 st sovrum. Närhet till affärer och skolor 
inkl. gymnasium. Bra förbindelser till 
Göteborg. Tomt 374 kvm. Pris 1.595.000:-
eller högstbjudande. Visning onsdag  5/9.

För barnfamiljen


