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Extrapengar till läs- och skrivutveckling
NÖDINGE. Elever med 
läs- och skrivsvårighe-
ter ska få bättre hjälp.

Det ska bland annat 
ske genom att lärarna 
vidareutbildas.

Kommunstyrelsen 
har beviljat 223 000 
kronor för satsningen 
på interaktiva lärome-
del.

Idag har 10-20% av elever-
na någon form av funktions-
hinder.

– Det är fler än vi tror som 
till exempel inte kan tillgo-
dogöra sig en tidningsarti-
kel. 2010 ska Sverige vara ett 
handikappanpassat samhälle 
och det betyder att stödet till 
personer med läs- och skriv-
svårigheter måste förbättras, 
säger specialpedagog Jörgen 
Söfelde.

I Ale gymnasium genom-
förs en kraftfull satsning. Da-
torer utrustas med interakti-
va/kompenserande lärome-
del som hjälper elever med 
svårigheter.

– Tekniken har öppnat 
en helt ny värld för många 
elever. När vi nu går mot att 
alla elever ska ha en personlig 
dator kan dessa utrustas med 
individuellt anpassade hjälp-
program. Det blir ett jättelyft, 
menar Jörgen Söfelde.

På avdelningen för speci-
alpedagogik i Ale gymnasi-
um finns redan alla tekniska 
läromedel.

– Genom ett samarbe-

te med Studentlitteratur 
fick vi dessutom dessa, utan 
extra kostnad, installerade på 
ett antal datorer på våra na-
tionella gymnasieprogram. 
Nästa steg är att utbilda samt-
liga lärare i huset hur dessa 
används på bästa sätt, berät-
tar Jörgen Söfelde.

Därför författade han en 
ansökan om extra medel från 
kommunstyrelsens pott till 
skolutveckling. För en månad 
sedan beviljades satsningen 
223 000 kronor.

– Under nästa år kommer 
alla lärare att få en utbildning 
i hur dessa interaktiva läro-
medel fungerar.

Att dessa moderna lärome-
del är betydelsefulla för elever 
med läs- och skrivsvårigheter 
råder det inga tvivel om.

– Det gör att många ung-
domar kommer att kunna 
hänga med bättre i den van-
liga undervisningen. Genom 
ett par hörlurar kan de få 
texter i datorn upplästa, så 
kallad talsyntes, säger Jörgen 

Söfelde som menar att i en 
förlängning så påverkar detta 
också välbefinnandet.

– Eleverna får självklart ett 
helt annat självförtroende om 
de slipper smyga iväg till spe-
cialpedagogerna för att kunna 
tillgodogöra sig en text. Kan 
de alltid bära med sig sina 
hjälpmedel i datorn känner 
de en annan trygghet.

Jörgen Söfelde är nöjd med att Ale kommun vill satsa på att förbättra specialpedgogiken i 
Ale gymnasium. Det sker bland annat genom att utbilda lärarna i hur interaktiva läromdel 
fungerar.
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Banverket har beslutat att 
fastställa järnvägsplan för 
Norge-/Vänerbanan, 
delen Hede-Älvängen, 
Ale och Lilla Edets kommuner.

Beslutet fi nns tillgängligt hos Banverket, 

Stampgatan 34, Göteborg samt på 

kommunhuset i Lilla Edets kommun och 

Medborgarkontoret på Ale Torg under tiden 

19 november – 10 december 2008.

Beslutet kan överklagas hos regeringen.

Detta ska göras skriftligt och vara Banverket 

tillhanda senast  10 december 2008.

Kontakt
Banverket, Jussi Björlings väg 2

781 85  Borlänge

Tel. 0243-44 50 00

www.alekuriren.se

beijer i älvängen
Tel: 075-241 7050

Mån-Fre 6.30-18.00, Lör 9.00- 13.00 

www.beijerbygg.se

279:-
SPARA 40:- /m2

EXPRESSION STONE
(900136898)

äkta keramiskt golv.Kanterna har en fasning 
för att göra fogen tydlig och med samma färg 

Ord. pris 319:-/m2

EK 3-BLOCK

Ord. pris 249:-

229:-
SPARA 20:- /m2

TRÄGOLV EK/ASK

(900121109-10)

Ett vackert och prisvärt lamellparkettgolv

i 3-stav med bra slitstyrka. Finns

i ek och ask, lackat clickgolv. Storlek

15x200x2423 mm. Svensktillverkad.

Ord. pris 339:-

299:-
SPARA 40:- /m2

TRÄGOLV
(900125137)

Ord. pris 299:- 

269:-
SPARA 30:- /m2

JUBILEUMSGOLVET EK
(900146240)

14x188x2525 mm. Svensktillverkat. Ord. pris 319:-

249:-
SPARA 70:- /m2

MASSIVT FURUGOLV
(900142571)

Kan används som självbärande konstruktion. 

Ord. pris 299:-

279:-
SPARA 20:- /m2

Nytt golv innan julGarderobs

rea
PAKETGARDEROB 
HÖJD: 2062MM 

60CM 495:-
40CM 595:-
50CM 595:-
80CM 795:-
100CM 895:-

Presentkortet som 

ökar i värde med upp 

till 15%  efter jul.*

Köp ett presenkort som kostar 475 kr och blir värt 500 kr efter jul, 900 kr 
blir värt 1000 kr, 1275 kr blir värt 1500 kr. Erbjudandet gäller fr o m 17 nov t o m 
23 dec 2008. Presentkortet gäller fr o m 24 dec 2008 t o m 31 dec 2010.


