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Carina och Lotti svarar på dina funderingar som rör 
relationer, sex, droger, föräldraskap och kompisar...

På VAKNAs frågespalt får du snabba svar.
Självklart kan du vara anonym.

Gå in på www.vakna.ale.se
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Stödfamilj sökes
Sara 5 år är en livfull och glad 
flicka. Hon älskar att sjunga och 
tycker om djur. Sara behöver 
komma till en trygg familj en helg 
i månaden.

Har du lust och möjlighet att 
hjälpa Sara eller något annat 
barn?

Du får ekonomisk ersättning och 
erbjuds handledning och 
utbildning. Du kan vara 
ensamstående eller ha familj.

Ring eller skriv till oss på:
031-365 22 05 eller

familjehem.nordost@goteborg.se

SalesOnNet

Problem med din dator?

Göteborgsvägen 217 A
BOHUS
www.salesonnet.com

Vardagar:  09.00 - 17.00
031-98 06 50

Vi kan hjälpa dig med
 - Service / Support
 - Virussanering

Din lokala IT-partner

4 GB USB-MINNE
endast

99:-
Gäller t.o.m. 30/9-08

Allt inom IT och Hemelektronik

Sarah

Klippning
vuxen fr. 180:-
pensionär 160:-
barn fr. 120:-

Öppettider: Mån-fre 10-18, 
lör 11-14 (endast tidsbokn.) 

031-980302, 0708-25 40 32

Permanent 

450:-

Vi säljer goa räkmackor, smörgåstårtor och bufféer

Vi öppnar redan 05.30 
med färdiga baguetter och smörgåsar

031-98 12 10

GrötfrukostGrötfrukost

4040:-:-
Kaffe, fralla, ägg,Kaffe, fralla, ägg,

gröt & gröt & juicejuice

Nyinkomna barn-
kläder & leksaker

JUST NU!
150:-Vinterjackor

(vuxenjackor)
Ord. pris 295:- . Gäller t.o.m. 10/10

031-98 36 02

FASTIGHETS AB BALDER

031-10 95 70

MatildasMatildas

     Blommor     Blommor
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Göteborgsvägen 226 • 031-98 11 28

VACKRA
BUKETTER

TILL FEST, 
BRÖLLOP
& SORG

NYBÖRJARGRUPPNYBÖRJARGRUPP
110-15 ÅR0-15 ÅR

START MÅN 29/9 KL 16.30START MÅN 29/9 KL 16.30

För mer info ring JeanFör mer info ring Jean 
på 0703-10 86 87på 0703-10 86 87

BOXNINGBOXNING
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ALE. Behöriga lärare ska få 
möjlighet till fortbildning 
med nästan bibehållen.

Folkpartist, Rose-Marie 
Fihn, kan med glädje kon-
statera att hon fått med sig 
kommunstyrelsen på sitt för-
salg om att delta i lärarlyftet.

Regeringen satsar åren 
2007-2010 2,8 miljarder på 
genomföra lärarfortbildning 
i allt större omfattning och 
nu går Ale med.

Staten betalar ut ett bidrag 

som ersättning för löne-
kostnader så att lärarna kan 
behålla 80% av sin lön under 
studietiden. Skolhuvudman-
nen får täckning till 70% av 
sina kostnader.

– Inget är lika viktigt i 
skolan som en välutbildad 
lärarkår. Det känns jätte-
bra att vi är överens om att 
genomföra Lärarlyftet i Ale 
kommun, säger Rose-Marie 
Fihn.

Satsningen innebär att 

behöriga lärare ska ha möj-
lighet att ta tjänstledigt för 
att studera på högskola. 
Syftet är att höja lärares 
kompetens i både ämnesteori 
och didaktik.

Lärarlyftet omfattar per-
sonal i såväl grundskola som 
gymnasieskola.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Lärarlyft i Ale kommun


