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NÖDINGE. En unik sats-
ning har gjorts på 
Nödingeskolan i klass 
1S.

Tack vare pengar för 
skolutveckling har alla 
elever försetts med en 
bärbar dator.

– Ett välkommet 
inslag i undervisningen, 
säger lärare Britt-Marie 
Hagman.

Klass 1 på Södergården i 
Nödinge har fått ta del av 
statliga pengar, som innebär 
att samtliga elever, totalt 19 
barn, försetts med en bärbar 
pc. Datorerna togs i bruk i 
början av mars.

– På kvartsfart läser jag 
specialpedagogik och i mitt 
projektarbete ingår det att 
skriva om datorn i ett dia-
logiskt klassrum, berättar 
Britt-Marie Hagman.

Datorn används integrerat 
i alla ämnen. Stor vikt läggs 
vid samarbete eleverna emel-
lan.

– Barnen lär av varan-
dra, poängterar Britt-Marie 
Hagman.

Någon risk att papper och 
penna ska försvinna finns inte 
enligt Britt-Marie Hagman. 

– Datorn är ett utmärkt 
komplement när den används 
på rätt sätt, säger hon.

Utöver datorerna har varje 
elev tilldelats hörlurar och 
var sitt USB-minne. Därutö-
ver förfogar klassen över fem 
digitalkameror.

– Så här i början har vi 
hjälp av personal från kom-
munens IT-avdelning, så att 
allt tekniskt ska fungera, för-
klarar Britt-Marie.

När lokaltidningen hälsar 
på är det bokstavsträning 
som gäller. Linnea visar 

också sitt arbete som hon har 
sparat från temat ”Gosedju-
rens dag”.

– Det är kul att använda 
datorn, säger Linnea.

Hon är inte ensam om den 
uppfattningen.

– Det råder ingen tvekan 

om att datorn som arbetsred-
skap har ökat studieaptiten 
hos flera av våra elever, avslu-
tar Britt-Marie Hagman.

ALAFORS. I tisdags var 
det Floyd-kväll på Him-
laskolan.

Samtidigt hölls öppet 
hus hos årskurs F-2 där 
alla besökare bjöds på 
fika.

Många föräldrar och 
syskon kom för att ta 
del av arrangemanget, 
som tilldrog sig ett 
stort intresse.

Under en månads tid har 
eleverna på Himlaskolan, 
F-2, jobbat med temaarbe-
tet Floyd. Inspirationen har 

hämtats ur boken ”Floyd i 
Kokkolokkoskogen”, som är 
skriven av Marie Meijer. Det 
är en rolig bok i sagoform om 
ekologi.

– Temaarbetet har om-
fattat djur, natur, kretslopp 
och miljö. Vi har arbetat ål-
dersblandat och eleverna har 
visat stor arbetsglädje, säger 
Gunnel Rudmark, pedagog 
på Himlaskolan.

Samtliga elever har under-
visats i hållbar utveckling och 
allemansrätten. De övriga de-
larna, Floyds/andra fåglars liv, 
forskning djur och natur samt 

dramagrupp, med dramatise-
ring av sagan om Floyd, har 
eleverna fritt fått välja.

– Barnen har redovisat i 
form av väggtidningar och i 
bokform. Dramagruppen fick 
göra en egen teater, berättar 
Gunnel.

Dramat om Floyds liv visa-
des vid två tillfällen i samband 
tisdagseftermiddagens öppet 
hus-firande. Eleverna bjöd på 
en charmig och välrepeterad 
föreställning, som väckte stor 
förtjusning hos publiken.
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Lyckad Floyd-kväll på Himlaskolan

Fågeln Floyd fick symbolise-
ra temaarbetet för eleverna i 
årskurs F-2 på Himlaskolan.

Datorer till alla i 1S på Nödingeskolan
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Linnea visar sitt arbete för Britt-Marie Hagman. På bilden 
ses också Fanny. Samtliga 19 elever i klass 1S på Nödinge-
skolan har tillgång till en egen dator.

Att få arbeta med datorn i undervisningen är kul tycker 
Viktor.

Ludvig och Lucas tränar sin fingerfärdighet på tangentbor-
det.

NÖDINGE. I torsdags 
kom en ny skatteprog-
nos för landets kommu-
ner och landsting.

Det var sämre läs-
ning än väntat.

– Sedan vi tog den 
första budgeten i sep-
tember har skattein-
täkterna minskat med 
34 Mkr, så vi ska vara 
tacksamma över att 
skattehöjningen gick 
igenom. Vi kommer att 
behöva pengarna, säger 
kommunstyrelsens ord-
förande Jarl Karlsson 
(S).

Det råder kärva tider. Nu slår 
den försämrade konjunktu-
ren hårt mot den offentliga 
sektorn. 2009 blir tufft och 
kommunledningen medger 
att det kan bli tal om ett 
mindre minusresultat. Än 
värre ser utsikterna för 2010 
ut. Då minskar skatteintäk-
terna med 48 Mkr enligt den 
senaste prognosen.

– Vi kommer att behöva 
vidta ett antal åtgärder för 
att klara av det här. Nummer 
ett är ändå att nämnderna 
kommer i balans och får kon-
troll på sina verksamheter, 

säger Jarl Karlsson.
Det har länge sett ut som 

att Ale kommun skulle klara 
ett plusresultat 2009, men 
omställningsarbetet i nämn-
derna har tagit längre tid än 
beräknat.

Besvärliga omställningar
– Det har varit besvärliga 
omställningar ute i verk-
samheterna. Grundskolan 
och gymnasieskolan mins-
kar samtidigt som förskolan 
växer. Den här omställningen 
är kostsam och hur lång tid 
det tar avgör om vi ska klara 
balanskravet, säger ekono-
michef Helene Ramert.

De kraftigt försämrade 
intäkterna medför en stor 
översyn. Bland annat ska en 
exakt avstämning ske mot 
Barn- och ungdomsnämn-
den och Utbildnings- och 
kulturnämnden.

– Vi har så kallade mål-
gruppsreservpengar. Visar 
det sig att nämnderna har 
fler elever i verksamheten 
ska de också få mer pengar. 
Samma sak gäller om de har 
färre barn, då ska resurs-
tilldelningen minska, säger 
Jarl Karlsson. Nämndernas 
ramar ska överensstämma 

med befolkningen.
Kommunledningen hyser 

stor oro för att försörjnings-
stödet kommer att fortsätta 
öka under året. Det kan 
handla om en femtioprocen-
tig ökning.

– Framför allt blir det fler 
ungdomar som söker stöd. 

Vi intensifierar nu vårt sam-
arbete med Arbetsförmed-
lingen. Vi vill hitta ett system 
som gör att det händer något 
från dag 1. Att vara sysselsatt 
är så otroligt viktigt. Plus-
jobb modell Ale är en annan 
idé vi har. Omvårdnadskur-
ser i Komvux regi är också 

under utredning. Kan vi öka 
utbudet? Vi vet att många går 
i pension inom vården och 
ser därför en stor möjlighet 
att kunna erbjuda jobb i den 
sektorn, berättar Jarl Karls-
son.

Investeringsbudgeten 
kommer också att ses över. 

Finns det investeringar som 
kan vänta? På plussidan finns 
en för kommuner mycket 
liten låneskuld.

– Vi har under de goda 
åren betalat av på våra låna 
och nu återstår bara 107 Mkr, 
vilket gör att vi har väldigt 
låga finansiella kostnader, 
säger Helene Ramert.

Beslut måste tas
I budgeten 2009 finns ett 
överuttag på 13 Mkr för soci-
ala avgifter. Dessa kommer 
nu till användning liksom 
skattehöjningen som ger 14 
Mkr. Nämnderna har sedan 
tidigare fått ett effektivise-
ringskrav om 2%. Några 
extrapengar från staten 2009 
kommer inte, däremot ges 
ett konjunkturstöd 2010 där 
Ale kommun kommer att 
tilldelas cirka 15 Mkr.

– Vi jobbar intensivt med 
att hitta nya lösningar och 
dessa kommer att presenteras 
inom en snar framtid. Beslu-
ten måste tas ganska snart för 
att få effekt till 2010, avslöjar 
Jarl Karlsson.
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Helene Ramert, ekonomichef i Ale kommun.

En ny dyster skatteprognos för Ale


