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ALVHEM. Skola har 
blivit förskola i Alvhem.

Utegården behö-
ver därför förändras 
och initiativet till en 
gemensam arbetsdag 
för föräldrar och perso-
nal togs av Marie Hans-
son.

– Det är bättre att 
vi hjälps åt, så kan 
kommunen lägga mer 
pengar på lekutrustning 
till barnen, säger Marie.

Klockan tio på lördagsmor-
gonen samlades föräldrar och 
personal på Alvhems försko-

la för en gemensam arbets-
dag. Gårdsplanen ska föränd-
ras för att anpassas till yngre 
barn nu när skoleleverna har 
fått lämna plats för dagisbar-
nen.

– Visst var det en besvikelse 
när skolan lades ner, men is-
tället har vi fått en bra försko-
la. Det gäller att se det posi-
tiva i förändringen som skett, 
säger Marie Hansson.

Lördagens arbetsdag var 
höstens första, men fler är att 
vänta. Planerna för den nya 
utegården har antagits av för-
äldrarådet och personalen.

– Bland annat arbetar vi 
med att färdigställa en kulle, 

där vi ska placera en rutsch-
kana och använda som pul-
kabacke på vintern. Vi fixar 
också en samlingsplats med 
stubbar för att personalen 
ska kunna ha sagostunder ut-
omhus. Stubbarna kan även 
användas som balansbana. 
Vidare ska klätterställningen 
målas och buskar och blom-
mor planteras. Vi ska få en 
mer färgglad gård, avslutar 
Marie Hansson.

– Föräldrar och personal förändrar utegården

I lördags genomfördes en arbetsdag på Alvhems förskola där både föräldrar personal deltog.

Stubbar placerades i backen så att personalen ska kunna ha 
sagostunder utomhus.

I ALVHEM
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

SURTE. Om näringsrik-
tig mat och rätt por-
tionsstorlekar.

Det var något av det 
som dietist Hanna Set-
tergren pratade om vid 
sitt besök på Fridhem i 
onsdags.

– Detta är en för-
djupning av projektet 
”Maten i Ales omsorg” 
som startades upp förra 
hösten, säger Setter-
gren.

Personal från Fridhem, Ale 
Matservice, kommunens sjuk-
sköterska samt äldreomsorgs-
chef Lisbeth Tilly fanns på 
plats för att ta del av Hanna 
Settergrens föreläsning om 
energi, näring och portions-
storlekar.

– Att behandla detta ämne 
på ett djupare plan är en 
önskan som personalen på 
Fridhem lyft fram utifrån 
sina planeringsdagar. Initiati-
vet togs sedan av enhetsche-
fen Marie Holmqvist, berät-
tar Hanna Settergren.

I möteslokalen hade Hanna 
Settergren dukat upp med ett 
dagligt matintag, beståen-
de av frukost, lunch, middag 
och tre mellanmål.

– Portionerna är inte op-

timala, jag har gjort några 
fällor som jag hoppas delta-
garna ska hitta. Måltiderna är 
således inget facit, men för-
hoppningsvis ska de fungera 
som inspirationskälla, säger 
Hanna Settergren.

Individanpassning
Hur kan kosten individan-
passas var en av de frågeställ-

ningar som Hanna Settergren 
försökte reda ut tillsammans 
med omsorgspersonalen.

– Olle 83 år som väger 80 
kilo och Agda som är lika 
gammal, men som bara väger 
54 kilo har naturligtvis olika 
energibehov. Av den anled-
ningen krävs olika portions-
storlekar, säger Hanna Set-
tergren.

Grupparbete avslutade ut-
bildningsträffen där delta-
garna bland annat fick räkna 
ut energibehov på vårdtaga-
re och skriva ned exempel på 
näringstäta livsmedel.
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Dietist Hanna Settergren gästade Fridhem i onsdags för att ge personalen fördjupade kunska-
per i energi, näring och portionsstorlekar.

Maten i äldreomsorgen 
diskuteradesdiskuterades på Fridhem

VÄSTKUSTKÖK I ALE

Ring Mats 070-410 92 00
 0303-74 23 00

Vi har en liten utställning hos Platt Johan i Älvängen
www.vastkustkok.com

Helt nytt kök i höst?
Massivt, laminat eller målat?

Vi har det mesta.

Gemensam arbetsddag påag på 
Alvhems förskola

HANTVERKSMARKNAD
Hjärtumsgården

SÖNDAG 28 OKTOBER KL 10-15
26 hantverkare visar och säljer sina hantverk.
Lotterier, kaffe med dopp och korvförsäljning.

Slöjd-  och Konsthantverk kring älven / SV


