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ALAFORS. För sjätte 
året i rad arrangerades 
en dag i hälsans tecken 
i Furulundsparken.

Besöksantalet blev 
glädjande nog något 
större än man vant sig 
vid.

Pensionärer från 
Surte i söder till 
Hålanda i norr njöt av 
trevligt umgänge, god 
underhållning och fint 
väder.

Furulundsparken i vårskrud är 
som balsam för själen. Ingen 
plats i kommunen kan därför 
vara bättre lämpad än just 
Ahlafors IF:s vackra folkpark 
när det handlar om en dag 
som ska gå i hälsans tecken. 
Furulund omges av fin natur 
och inne på parkområdet 
finns dessutom utrymme för 
en rad aktiviteter.

Som vanligt erbjöd hälso-
dagen stavgång, boule, fem-
kamp och poängpromenad. 
Ett 150-tal besökare gästade 
tillställningen, som även 
bjöd på musikunderhållning 
i form av Starrkärrs Flickkör 
och multimusikanten Chris-

ter Paulsson.
– Ett jättetrevligt arrang-

emang och en alldeles lagom 
temperatur, sade PRO-aren 
Nils Svensson efter att ha 
klarat av den sista av femkam-
pens prövningar.

Folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén gladdes åt den 
goda uppslutningen och att 
flertalet nya ansikten gjorde 
sig till känna.

– Vi har alltid en trogen 
skara av pensionärer som 
gästar våra olika typer av akti-
viteter, men idag mötte jag 
även en hel del nya bekant-
skaper. Det är roligt och sam-
tidigt ett bevis på att en sådan 
här dag fyller sin funktion, 
säger Birgitta till Alekuriren.

Arrangör till onsdagens 
hälsodag var Rådet för Hälsa 
och Trygghet i samarbete 
med PRO, SPF, Ale kontakt- 
och stödverksamhet, Röda 
Korset och Svenska kyrkan.

FOTNOT. Lottvinsten som utföll 
på nummer 181 kan hämtas hos Lilly 
Johannesson, Björkliden, Alafors.

En dag som gick i hälsans tecken
– Lyckat arrangemang i Furulundsparken
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Lotterna gick åt som smör i 
solsken.

Bollkastning på burkar ingick som en gren i femkampen.

Kjell-Arne Svensson försöker att med godisbilar träffa gapet på Åke Johansson. En ny fem-
kampsgren som lockade till många skratt.

Starrkärrs Flickkör, under 
ledning av Sabina Nilsson, 
svarade för fin musikunder-
hållning.

EU-bidraget inom ramen för 
Leonardoprojektet sträcker 
sig över två år. Ale gymnasi-
ums ansökan omfattade 24 
praktikplatser utomlands, 20 
beviljades.

– Helt fantastiskt att vi 
nästan fick hela beloppet. Det 
är väldigt ovanligt, men tyder 
också på att de gillar vår idé, 
säger Kristina Neldén.

Pengarna är avsedda för 
elever på handelsprogram-
met respektive samhällspro-
grammet med inriktning 
på IT-ekonomer. Eleverna 
kommer att få ansöka om 
att göra utlandspraktik och 
intresset är redan stort.

Konkurrens
– Jag berättade den glada 
nyheten för eleverna som nu 
går i handelstvåan. De både 
jublade och suckade. De för-
står att det kommer att bli 
konkurrens om platserna. 
Fem elever på handelspro-
grammet kommer att erbju-
das att göra sin sju veckor 
långa praktik i England eller 
Österrike. Till våren kommer 
fem IT-ekonomer att få chan-
sen att åka iväg två veckor.
Totalt blir det 20 elever som 
får göra utlandspraktik under 
de två kommande läsåren, 
säger Kristina som har for-
mulerat ansökan.

Elevernas ansökningsför-

farande består av ett person-
ligt brev och intervjuer.

– Det blir inte lätt att välja 
ut de som ska få åka och det 
gäller att få en bra blandning 
av individer. Det handlar 
absolut inte om att vara bäst i 
klassen, lovar Kristina.

Pengarna betyder mycket 
för Ale gymnasium, något 
som rektor Gerd Pålsson-
Berg intygar.

– Utan externa bidrag är 
det omöjligt att finansiera 
den här verksamheten. För 
oss är det en stor framgång 
och möjligheten att kunna 
erbjuda praktik utomlands är 
ett starkt konkurrensmedel 
mot andra gymnasieskolor. 
Sedan är detta bara ett av 
alla internationella projekt 
som skolan är involverad i. 
Ale gymnasium har många 
intressanta utbyten på flera av 
programmen. Vi har kommit 
långt i det internationella 
arbetet, vilket kommer elev-
erna till gagn.

Bidraget täcker elevernas 
resor, boende, försäkring, 
transporter till och från prak-
tikplats samt en del av mat-
kostnaden.

Bara fick pengar
– Den som får åka behöver 

bara tänka på fickpengar och 
de kosntader som man nor-
malt sett har utanför skolan, 

berättar Gerd Pålsson-Berg 
och påpekar att det har varit 
en av grundinställningarna 
att göra det möjligt för alla 
elever oavsett privatekonomi 
att anta utmaningen.

Praktikplatsen i England 
är bestämd. Där finns redan 
ett samarbete med H&M. I 
Österrike finns en organisa-
tion med uppdrag att hitta 
lämpliga praktikplatser.

– De utgår från elevernas 
önskemål och är väldigt duk-

tiga på att hitta bra platser, 
säger Kristina.

Argumenten för att prakti-
sera utomlands är många och 
starka.

Eleverna växer
– Framförallt så växer elev-
erna som människor. De stär-
ker sin självkänsla och upp-
täcker att de faktiskt börjar bli 
vuxna. De får ta ett stort eget 
ansvar. Sedan är det självklart 
en språklig utveckling. Kun-

skapen i engelska flerdubblas, 
menar Kristina som också 
berättar att de utvalda elev-
erna förbereds noga i skolan 
innan avfärd.

Ale gymnasium har som 
nämnts många internatio-
nella utbyten och fler är på 
gång.

– Vård- och omsorgspro-
grammet filar på en ansökan 
om Sida-pengar för att få 
utreda möjligheterna till ett 
utbyte med Kap Verde. Där 

handlar det om att utbyta 
vårdstuderande. Våra elever 
åker dit och deras åker hit. 
Det skulle vara väldigt spän-
nande att hitta en samverkan 
med ett land på lite längre 
avstånd, menar Gerd Påls-
son-Berg.

Än så länge får de glädjas åt 
34 125 fräscha Euron…

Sköna EU-pengar till Ale gymnasium
– Elever erbjuds praktik i England och Österrike

Gerd Pålsson-Berg, rektor i Ale gymnasium och Kristina Neldén, lärare, gläds över drygt 300 000 kronor till yrkespraktik ut-
omlands. 

NÖDINGE. Intresserad av att göra praktik i England 
eller Österrike?

Välkommen till Ale gymnasium.
Skolan har beviljats 300 000 kronor för att 

kunna utveckla arbetet med praktikplatser utom-
lands.
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