
NÖDINGE. Datorn har 
blivit en demokratisk 
rättighet.

Därför får också alla 
elever som studerar ett 
nationellt program i Ale 
gymnasium numera en 
dator när skolan börjar.

– Det känns bra att 
alla har samma förut-
sättningar att genom-
föra sina studier, säger 
IT-tekniker Peter Lind-
berg.

I förra veckan var det mer 
eller mindre julafton för alla 
"ettor" i Ale gymnasium. IT-
avdelningen delade då ut 
drygt 200 bärbara datorer till 
elever som har börjat ett na-
tionellt program.

– De pedagogiska möjlig-
heterna är oändliga, men allra 
viktigast är att alla elever får 
samma förutsättningar att 
klara av sina studier. Det 
är inte självklart att alla har 
tillgång till en egen dator 
hemma. Nu kan de ha alla 
skolarbeten i en och samma 
dator. Det är lätt att fortsät-
ta arbeta på en uppgift även 
om lektionen är slut. Lärarna 
kan också lägga ut informa-
tion och kommunicera med 

eleverna via nätet, berättar 
Peter Lindberg.

Undervisning kan med 
hjälp av datorn bli mer flexi-
belt, men också mer kvalita-
tivt.

– I språk kan eleverna öva 
sitt uttal med datorn genom 
att spela in sin röst och 
bedöma resultatet, förklarar 
Peter Lindberg.

Datorerna som eleverna 
får ska lämnas tillbaka efter 
studenten.

– Vi får återkomma till om 
det finns möjlighet att köpa ut 
dem för de som vill. I regel 
är en dator av det här slaget 
ganska omodern efter tre år, 

säger Peter Lindberg.
Nu sprider de i vilket fall 

som helst stor glädje. I klass 
SP1A var stämningen hög när 
datorerna delades ut.

– Det är jättebra, men inget 
ovanligt. Jag tror alla gymna-
sieskolor erbjuder eleverna 
datorer. Att vi skulle få det här 
hade jag koll på när jag valde 
skola, säger Daisy Sandgren, 
16 år, från Ryd.

Kompisen, Emelie Hag-
berg, 16, från Skönningared 
är också glad.

– Fördelarna är många. 
Det känns skönt att veta att 
man slipper sitta och vänta på 
att någon ska bli färdig med 

datorn. Nu har alla varsin 
och kan jobba i sin egen takt, 
säger hon.

Linda Firth på omvård-
nadsprogrammet är mest glad 
över att slippa alla papper. Nu 
kan informationen ges via 
datorn. Michelle Waldez 
Svendsen tror att studiere-
sultatet kommer bli bättre 
för många elever.

– Du blir motiverad och 
känner större ansvar med 
datorn. Det blir också lätt-
tare att jobba när du alltid 
har tillgång till uppgifterna 
i datorn.
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Dator – en demokratisk rättighet
– Därför en 
given sak i Ale 
gymnasium

Daisy Sandgren och Emelie Hagberg i klass SP1A gläds åt att ha fått varsin bärbar dator.
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1:A SURTE

1:a högt belägen ovanför Surte centrum. Låg avgift och 
ca 10 min till Göteborg. Ljust vardagsrum/

sovalkov med fräscha golv och tapeter. Kaklad toalett 
med duschkabin, kök med kyl och spis. 

Vån. 3/3. 32,3 kvm. Avg. 1.442:- 

Pris 390.000:-/hbj.
Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-746690 

Mobil: 0702-33 32 33

NOL

Här har du ett hus att trivas i, mitt i hjärtat av Nol. 
Huset ligger på en hörntomt med uppvuxna fruktträd 
och en härlig altan. Smakfullt renoverat det senaste 
året. Perfekt för er/dig som vill uppfylla din dröm om en 
egen villa.  90 kvm Boa samt 42 kvm Bia. 

Pris 1.790.000:-/hbj.
Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-746690  
Mobil: 0702-33 32 33


