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Ersätter upp till
10.000 kr/mån.
Ring för mer 
information!
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DUBBELBOENDE-

KOSTNADSFÖRSÄKRING

Erbjudandet gäller t.o.m 31 dec -08.

BOHUS. Från och med 
nästa år kommer det 
att erbjudas föräldraut-
bildning i Ale kommun.

Föräldrar med barn i 
åldern 3-12 år ges möj-
lighet att ta del av ett 
kanadensiskt manual-
baserat program kallat 
Cope.

– Vi startar upp i den 
södra kommundelen 
med början i januari, 
säger Elisabet Olsson 
förskole- och skolpsy-
kolog som länge drivit 
frågan om föräldraut-
bildning i kommunen.

Det blir föräldrar med barn 
i Surte och Bohus som ges 
första tjing och att bli pi-
onjärer för den allra första 
föräldrautbildningen i Ale 
kommun.

– Jag är mycket glad över 
att det har fattats ett beslut 
om föräldrautbildning. Det 
är folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén som tagit ini-
tiativet och introducerat ut-
bildningen, säger Elisabet 
Olsson.

– Föräldrautbildning till-
lämpas på många håll i Sve-
rige med väldigt gott resultat. 
Ungefär en tredjedel av lan-
dets kommuner erbjuder sina 
invånare någon form av ut-
bildning, tillägger Elisabet.

Cope som utbildnings-
programmet heter är etable-
rat världen över. Målet är att 
möta barn med beteende-
problem i tidig ålder. Utåta-
gerande kan visa sig i försko-
lan, skolan eller i hemmet.

– Utbildningen är till för 
att stötta och hjälpa mammor 
och pappor i deras föräldra-
roll. Många familjer lever en-
samma och har inget nätverk 
och då kan detta bli ett ut-
märkt sätt att knyta kontak-
ter, samtidigt som man stärks 
och utvecklas i sin föräldra-
roll, säger Elisabet Olsson 
och tillägger:

– Vi har också våra in-
vandrarfamiljer att tänka på, 
som i många fall lever isole-
rade. För dem kan föräldra-
utbildningen vara ett sätt att 
komma in i samhället.

Vad är målet med utbild-
ningen?

– Det är att föräldrarna 
ska lära sig en strategi och 
förstå barnen beteende och 

förbättra samspelet familjen. 
När föräldrarna blir säkrare 
och tryggare i sina roller blir 
också barnen tryggare och 
olika former av riskbeteen-
de minskar. 

Anna-Karin Gunnars-
son och Anita Österberg, 
pedagoger på Bohus försko-
la, kommer att agera kursle-
dare under Elisabet Olssons 
handledning. Föräldrautbild-
ningen omfattar tio samman-
komster á två timmar. Pro-
blemlösningar, rollspel och 
hemuppgifter kommer att 
praktiseras på utbildningen.

– Det är handfasta meto-
der som används. Tanken är 
att frigöra föräldrarnas egna 
resurser. Olika vardagssitu-
ationer ska exemplifieras. 
Jag ser utbildningen som en 
hjälp till självhjälp och jag vill 
noga understryka att det finns 
inget rätt eller fel, säger Eli-
sabet Olsson.

En informationsfolder ska 
tryckas upp och delas ut på 
förskolor, skolor, BVC och 
andra allmänna platser.

– Det finns plats för 20-
25 deltagare på denna första 
utbildning och det är föräld-
rar i Surte och Bohus som 
har förtur, säger Elisabet 
Olsson.

Vilka faktiska resultat 
har man sett i de kommu-
ner där denna utbildnings-
metod tillämpats?

– Det har genererat färre 
utåtagerande barn och tryg-
gare föräldrar som vågar sätta 
gränser. Ansökningarna till 
BUP (barn och ungdoms-
psykiatrin) har minskat och 
kommunerna vittnar också 
om en lugnare förskole- och 
skolmiljö, avslutar Elisabet 
Olsson.

JONAS ANDERSSON

Aleborna erbjuds föräldrautbildning
– Uppstart sker i Surte

Elisabet Olsson välkom-
nar beslutet om föräldraut-
bildning i Ale kommun. Den 
första föräldrautbildningen 
kommer att hållas i Surte i 
början av nästa år.

POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 3 november

Snatteri
Snatteri rapporteras från en 
sportaffär i Älvängen. 

Tisdag 4 november

Misshandel
Grov misshandel på Lärkstigen 
i Surte. Tre gärningsmän till-
fogar två målsägande skador 
med kniv. De båda knivskurna 
männen förs till Kungälvs sjuk-
hus, men deras skador bedöms 
som lindriga.

En person i Surte, som varit 
bortrest under en period, 
kommer hem och upptäcker att 
han har blivit bestulen på sitt 
bankkort.

En okänd kvinna tillgriper 
nycklar, dvd-box, mobiltelefon 
och tv-spel från en lägenhets-
innehavare i Älvängen.

Torsdag 6 november

Narkotikabrott
En av polisen känd gärnings-
man misstänks för narkotika-
brott i samband med en kon-
troll av en personbil i Surte.

En person som arbetar på 
NCC:s arbetsplats i Nol, i sam-
band med vägbygget, råkar ut 
för en arbetsplatsolycka. Mannen 
står och kapar reglar när olyckan 
är framme. Den skadade mannen 
förs till Kungälvs sjukhus. 

Ett släpfordon tillgrips i Surte.

Fredag 7 november

Klotter
Däck-Lasse i Nol utsätts för 
skadegörelse i form av klotter.

Glaskross sker i ett trapphus 
på Alkalievägen i Bohus.

Söndag 9 november

Butiksinbrott
Inbrott på Figaros i Älvängen. 
Larmet ljuder vid fyra-tiden på 
morgonen. Diverse klädesplagg 
tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 3/11 – 10/11: 47. Av 
dessa är fyra bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

AC BIL & DÄCKSERVICE AB
ÄLVÄNGEN

0303-74 99 55

DELA UPP BETALNINGEN!
DELA UPP BETALNINGEN! 
UUPP TILL 24 MÅNADER R

PP TILL 24 MÅNADER RÄNTEFRITT!ÄNTEFRITT!

REPARATIONER PÅ 
ALLA BILMODELLERALLA BILMODELLER

SV
ÅRST

SV
ÅRSTARTAD?

Bilbatteri

fr700:-
Exklusive miljöavgifter 

& blytillägg.

VINTER
UJUST NU

UPP TILL

660%0%
DDÄCKÄCKRRABATTABATT

JU
ST NU

JU
ST NU

Däckskifte
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Skifte & balansering 
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DDÄCK, AVGAS & BROMSAR
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