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Föreläsningar för föräldrar
Sedan fl era år tillbaka hålls före-
läsningar för föräldrar och andra 
vuxna i Ale. Bakom arrangemang-
et fi nns det en aktiv arbetsgrupp 
bestående av fyra personer, från 
vården, folkhälsan och skolans 
värld. Arbetsgruppen bjuder in in-
tressanta föreläsare som pratar om 
ämnen som berör föräldrar. Det 
handlar ofta om barn och stress, 
hur man sätter gränser och barn 
och katastrofer. Syftet med före-
läsningarna är att stödja föräldrar 
i föräldrarollen.

Vilket stöd märker ni att föräldrar 
har mest behov av idag?
- Föräldrar behöver vägledning och 
stöd i föräldrarollen, berättar Anette 
Hansson, specialpedagog.

- Vanliga frågor föräldrar har är: hur 
stöttar jag mitt barn i vardagen? Hur 
sätter jag gränser, jag vill att de ska 
utvecklas och växa men hur mycket 
ska jag tillåta?

Många föräldrar vänder sig till för-
skolepersonalen med sina frågor. Det 
kan handla om sömn, hur får jag mitt 
barn att gå och lägga sig på kvällarna? 
Det kan handla om tv-tittande, om 
barn som går upp tidigt på morgo-
nen och sätter på tv:n själva.
- Nuförtiden går det barnprogram på 
en mängd olika kanaler dygnet om. 
Till de föräldrar som inte vill att deras 
barn ska titta för mycket på tv brukar 
jag säga – ställ inte in alla kanaler. Då 
fi nns inte utbudet tillgängligt, säger 
Annette Hansson.

- Vi vet att familjeföreläsningarna 
har varit väldigt givande för många 
föräldrar, det är kul med en sådan re-
spons, säger Birgitta Fredén folkhälso-
planerare.

Bilj. o info: Biblioteken 0303-33 02 16 eller resp. 
arrangör (se ovan). Arrangör: Utb- och kulturnämnden 
om inte annat anges.

pågående utställningar:

Aamuilma t o m 14 okt Glasbruksmuseet
Sparsmakat t o m 2 okt Repslagarmuseet

Skolan i Surte förr

Älvkultur - konstvandring

Brasilien - mitt lands musik

Teatern, Ale gymnasium
ons 19 sep, kl 19
Bilj: 120 kr, ungd 80 kr

Karolina Vucidolac & Nosso Trio
Samba, bossa nova, jazz och 
pop – allt fi nns med när 
Karolina Vucidolac, boende i 
Surte och Nosso Trio, från 
Brasilien spelar. Tillsammans 
hyllar de den brasilianska 
musiken. MiV 

Besök konstnärer och konsthant-
verkare i deras ateljéer och verk-
städer i Ale och Götaälvdalen. 
Program med karta fi nns på 
biblioteken i Ale och www.ale.se

Göta älvdalen 22-23 sep

Samarr: ABF

En utställning av Kulturföreningen 
Bruksongar om skolan i Surte i 
gamla tider. 

Glasbruksmuseet
22 sep – 4 nov

Teatern, Ale gymnasium 
tis 2 okt, kl 19 
Bilj: 150 kr, ungd 120 kr, 
(scenpassrabatt)

Arr: Teater-
föreningen i Ale

En unik hiphop-dans-teater med maxad 
energi som pulserar och 
berör. Twisted Feet från 
Göteborg är den nya 
generationen hiphoppare.
I föreställningen om utan-
förskap och gemenskap 
ger de av sig själva och 
sin uppväxt.

Cinderella 
i skuggan av skon

              Samarr: 
Bruksongar, ABF

Under hösten hålls fyra föreläsningar 

Gerd Philipson rektor Madenskolan, Annette 
Hansson specialpedagog, Birgitta Fredén 
folkhälsoplanerare och Gittan Björck, 
distriktssköterska Älvängens vårdcentral 

26 september ”Barns lek och utveckling” 
Annette Hansson, specialpedagog

9 oktober ”Barn i en stressad värld”
Gunilla Källgren, psykolog

13 november, ”Äldst, yngst eller endabarn”
Lennart Björklund Leg. Psykoterapeut

21 november, ”Håll kärleken levande”
Carl-Otto Evers, psykolog och författare

För mer information om familjeföreläsningarna, ring Annette Hansson på tfn 0303-330 375.

Barns lek och utveckling

26 september 18.30- 21.00 
Medborgarhuset, Alafors   
Pris: 50:- för en person och 80:- för två

Barns lek är viktigare än vi ofta tror.  
Föreläsning av Anette Hansson,  specialpedagog                 

Anette Hansson

I samarbete med primärvården södra älvsborg, studieförbundet 
vuxenskolan och svenska kyrkan.

Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 24 september kl 15.00

Vid sammanträdet kommer bland annat följande 
ärenden att tas upp: 
• Antagande av översiktsplan för Ale kommun
• Antagande av naturvårdsplan för Ale kommun
• Strategisk plan för Ale kommun
• Remissvar - Ansvarskommitténs slutbetänkande
• Taxor
• Vård- och omsorgsnämndens boendeutredning

Komplett föredragningslista fi nns på Kommun-
styrelsens förvaltning, tfn 0303-33 03 60 och på 
www.ale.se.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för 
allmänheten och du är välkommen att närvara.

Du kan även lyssna på närradion. Ale-Kungälvs 
Närradioförening direktsänder alla kommunfull-
mäktiges sammanträden, frekvens 91,4 eller 
95,4 MHz.. 

Välkommen!
Inga-Lill Andersson
Kommunfullmäktiges ordförande

Är ni intresserade att lämna anbud till Ale kommun 
eller till kommuner inom GR-regionen?

Gå då in på www.upphandlingar.nu
Där fi nns aktuella upphandlingar att hämta hem.

Företagare

Älvkultur
Den 22- 23 september kan 
du besöka konstnärer och 
konsthantverkare i deras 
ateljéer och verkstäder i
Ale längs Göta älvdalen.

För mer information, 
gå in på www.ale.se.


