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ÄLVÄNGEN, ÅKAREVÄGEN 
NYTT TELEFONNUMMER: 075-241 7050

ÖPPET: VARDAGAR 7-17, LÖRDAGAR 9-13

Beställ minst fem säkerhetsfönster eller fyra 
fönster och en fönsterdörr senast 2 mars så får du 
ett unikt inbrottsskydd utan extra kostnad. 
Värde upp till 10 000:-. 
Dessutom upp till 10 000:- i energibidrag.

Sportlovsaktivitet
torsdag 14 och fredag 15 februari, kl 11-14

Slå rep med Bernt, 5-15 år. Materialkostnad 10 kr.
Vi bjuder på saft och bullar

Vuxna 50 kr (guidning)
Café och butik är öppna.

Repslagarmuseet i Älvängen
0303-74 99 10 • www.repslagarbanan.se

GÖTEBORG. Ale kom-
muns samarbetsav-
tal med Universeum 
kommer grundskoleele-
verna till gagn.

I förra veckan var 
Alboskolans klass 5 A 
på studiebesök i Göte-
borg.

– Vår guidade tur i 
regnskogen var jättekul, 
säger Natalie Mårtens-
son.

Samarbetet mellan Ale 
kommun och Universeum in-
leddes för tre år sedan. Anta-
let elever som fått förmånen 
att besöka Universeum har 
stadigt ökat, från 500 elever 
första året till 2 000 elever i 
år.

– Det är barn från försko-
la och ända upp till skolår 
nio. Guidningen anpassas 
efter respektive åldersgrupp. 
20 lärare fortbildas dessut-
om varje år, säger Katarina 
Sundbäck på barn- och ung-
domsförvaltningen.

– Vi gjorde en utvärdering 
efter de två första åren och re-
sponsen visade sig vara oer-
hört positivt, både vad det 
gäller guidningen och fort-
bildningen, säger Sundbäck 
och fortsätter:

– Nu har avtalet gått ut, 
men vi ska träffa Universeum 

inom kort och se om vi kan 
förlänga vårt samarbete. Vår 
ambition är i alla fall att det 
ska fortsätta.

Klockan kvart över åtta 
på tisdagsmorgonen kom 
bussen till Albotorgets par-
kering, som tog eleverna och 
dess lärare i klass 5 A på Albo-
skolan till Universeum i Gö-
teborg.

– Fantastiskt bra arrange-
rat. Barn- och ungdomsför-
valtningen hade skött bok-
ningen, det var bara för oss 
att kliva på bussen,  berömmer 
Gunilla Andersson, lärare på 
Alboskolan.

På Universeum finns ett 
flertal olika visningar att välja 
bland. Alboskolans elever 
togs med på en resa i den 
brasilianska regnskogen och 
den grupp som lokaltidning-
en följde med guidades av 
Sandra Lorentsson.

Värdefullt
– Det är oerhört värdefullt 
att få komma hit med barnen. 
Det uppskattas verkligen. Det 
blir ett roligt avbrott i den or-
dinarie undervisningen och 
det är även positivt att elev-
erna får upptäcka miljöer ut-
anför skolan, säger Gunilla 
Andersson.

För några av eleverna var 
skolbesöket första kontak-
ten med Universeum, medan 

andra hade varit runt i loka-
lerna tidigare.

– Jag har varit här med 
min mamma förut, men det 
är första gången som jag får 
en guidad visning, säger Na-
talie Bengtsson.

Skepplandaeleverna fick 
bekanta sig med en rad djur 
och växter som lever i regn-
skogen. Goeldisaporna till-
drog sig det största intresset.

– De var häftiga, tyckte 
Malin Bengtsson.

Efter den gemensamma 
måltiden fick eleverna gå 
på egen upptäcktsfärd, där 
många tog sikte på akvarie-
hallen.

– Vi ska titta på Amanda, 
en haj som har transporterats 
hit från Holland, säger Nata-
lie och Malin.

Gunilla Andersson var 
mycket nöjd med studieresan 
till Göteborg och den infor-
mation som gavs.

– Vi kommer naturligt-
vis att sammanfatta intryck-
en och barnen kommer att 
få svara på en del frågor om 
regnskogen. Det verkar som 
om de har snappat upp ett och 
annat, säger Gunilla.

Tänk att ha en brasiliansk 
regnskog på bara några mils 
avstånd från Ale kommun.

UNIVERSEUM
Universeums verksamhetsidé är att 
skapa upplevelser som ökar lusten till 
kunskapssökande och aktiv verksam-
het inom naturvetenskap och teknik. 
Målgruppen är i första hand barn och 
ungdomar mellan 5 och 19 år. Uni-
verseum ska stödja utvecklingen av 
lärande och målsättningen är att med-
verka till en ökad rekrytering till hög-
skolor, universitet och näringsliv.
Källa: Universeum

Den guidade vandringen i regnskogen var fascinerande en upplevelse. Det fanns många djur 
och växter att titta på.

Populärt besök på 
Universeum
– Alboskolans elever guidades runt i 
regnskogen

Alboskolan klass 5 A tyckte att besöket på Universeum var både spännande och intressant.

Eleverna fick skapa en 
fantasifågel, med egen-
skaper att klara sig i den 
brasilianska regnskogen.
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