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Knalle-
marknad
på Ale Torg
Fredagen den 3 april kl 10-15

ICA Kvantum | McDonald’s | Lindex | Klippstudion | ZooNet
Dressman | Blomsterriket | Alfabet | Ale Tips & Tobak | Svenheimers konditori 
Hälsoteket | Svensk Fastighetsförmedling Handelsbanken | Daisy footwear
Nols Färg | Aktuell Optik | Restaurang Balance | Lidl Backa Fisk
Xlnt | Systembolaget | Sportringen | Drömhuset | Pizzeria Bella Mia
Apoteket | Klockmaster | Smycka | Ananda Thai | Hemtex Kick’s | Limit
Alfredssons Trafi kskola | Nordea | Ale Solotek | M2 | www.aletorg.se

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder 

Välkommen
till en

riktigt skön
knallemarknad
nu på fredag!

Välkommen!Välkommen!

den första
fredagen varje månad!

Du vet väl att det alltid är knallemarknad

Öppet vardag 10-19, lördag 10-15
ICA Kvantum har öppet 8-22 alla dagar
Sportringen, Ale Tips & Tobak, Hemtex, Limit, Lindex, Klippstudion, Blomsterriket 
DjurMagazinet, Drömhuset, KICKS, Lidl 10-17, Pizzeria Bella Mia 12-21 
Ananda Thai Take away 12-20 och McDonald’s 10-24

Vi har
också 

öppet på 
söndagar
kl 11-15!

NÖDINGE. Omvårdnads-
programmet på Ale 
gymnasium har etable-
rat en kontakt på Kap 
Verde.

För en tid sedan var 
tre lärare och en elev 
på plats för att for-
mulera mål, syfte och 
samtidigt skriva kon-
trakt för samarbetet 
med Hugo de Barres, en 
skola på ön Viscente.

– Oerhört intres-
sant och lärorikt. Trots 
språksvårigheterna hit-
tade vi många gemen-
samma nämnare, säger 
Cecilia Sandbäck, den 
elev som fick äran att 
åka med på resan.

Det är EU-projektet Athena 
som givit möjligheten till det 
nyvunna samarbetet mellan 
Ale gymnasiums omvård-
nadsprogram och dess mot-
svarighet på Kap Verde.

– Det tillhör inte vanlig-

heterna att ett yrkesbaserat 
program får chansen till 
detta, säger vårdlärare Petra 
Esbjörnsson.

Syftet med projektet är att 
ett i-land och ett u-land ska 
dela med sig av sina erfaren-
heter.

– Det är ett ömsesidigt 
utbyte på alla plan, beto-
nar vårdlärare Per-Olof 
Andersson.

Under vistelsen på Kap 
Verde fick delegationen från 
Ale gymnasium ett varmt 
mottagande i dubbel bemär-
kelse.

– Vädret var fantastiskt 
och den gästvänlighet som vi 
möttes av var överväldigande, 
säger Petra Esbjörnsson.

Besök gjordes på diverse 
olika vårdinrättningar och 
sjukhus. Skillnaden mot 
den svenska sjukvården var 
påtaglig.

– Det var som att backa 
bandet till 50- eller 60-talet 
om man ser till utrustning och 
lokaliteter. Det finns brist på 

pengar men inte på kunskap, 
säger Petra Esbjörnsson.

– Det är nyttigt att få 
stanna upp och reflektera 
över hur stora skillnaderna 
kan vara i världen. Även 
om den materiella statusen 
var eftersatt så fanns det en 
ömsinthet som vi inte alltid 
har. Öppenheten var enorm, 
tillägger Cecilia Sandbäck.

Studieresan till Kap Verde 
gav mersmak och nu hoppas 
båda parter att samarbetet 
ska kunna fördjupas med nya 
EU-pengar. 

– De är naturligtvis 
nyfikna på att se hur vi har 
det. Vi har nu sökt medel för 
att 20 elever från respektive 
land ska kunna åka iväg och 
upptäcka varandras olika 
miljöer. Vi hyser stora för-
hoppningar om att projektet 
ska kunna fortleva, avslutar 
Petra Esbjörnsson.

Ale gymnasiums omvårdnads-
program i unikt samarbete
– Kontakt etablerad med skola på Kap Verde

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Cecilia Sandbäck i årskurs OP 2A åkte till Kap Verde tillsammans med sina lärare Petra Es-
björnsson och Per-Olof Aronsson.

NOL. Den gångna 
veckan genomfördes en 
temavecka på Nolsko-
lan.

Eleverna i årskurs 
3-6 fördjupade sina 
kunskaper om åtta 
europeiska länder och 
dess huvudstäder.

– Jättekul och vi 
lär oss mycket, säger 
Emelie i tidningsgrup-
pen.

När Nolskolan genomförde 
sin temavecka om Europa 
i förra veckan var eleverna 
indelade i olika grupper. NO/
matematik, bild och form, 
SO/rörelse, slöjd, musik och 
drama samt tidning var de 
ämneskategorier som fanns 
att välja bland.

– Vi försökte i den mån 
det gick att låta eleverna få 
sitt förstaval, säger lärare Jes-
sica Ahl.

Alekuriren gjorde ett 
besök hos sina tidningskol-
legor. Här rådde febril akti-
vitet när väggtidningar skulle 

fram, med fakta om de olika 
länderna.

– Informationen har vi 
sökt på nätet och via böcker. 
Vi har även sett på film, 
berättar Ida.

Även i bamba gjorde tem-
aveckan sitt avtryck. Maträt-
ter från de respektive länder 
utgjorde menyn. Veckan 
inleddes med Göteborgs-
klassikern ”Halv special”, 
tisdagen erbjöd spaghetti 

och köttfärssås á la Rom och 
onsdagen, när lokaltidningen 
var på besök, kändes doften 
av kebab.

– Det är en turkisk specia-
litet, upplyser Emilia.

Den här veckan fortsätter 
temaarbetet för Nolskolans 
yngsta elever.

Europaresa på Nolskolan
– Uppskattad temavecka

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nolskolans tidningsgrupp samlade ihop text- och bildmateri-
al om åtta länder i Europa. Temaveckan var uppskattad hos 
såväl elever som personal.


