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EVENEMANG I ALE

Så sorterar du rätt             
Vi på renhållningen i Ale kommun 

hjälper dig att sortera dina sopor rätt. 

Denna vecka är vi i Skepplanda, Albo-

torget, torsdag 12 nov kl 18.00–20.00.

Läs mer på ale.se

Kommunfullmäktige
Välkommen att delta i fullmäktiges 

sammanträden. Alla möten sker i 

medborgarhuset i Alafors.

��Måndagen den 30 nov

��Måndagen den 14 dec 

Vi startar med allmänhetens fråge-

stund.

Välkommen! Inga-Lill Andersson, 
ordförande

November
Animerad film på Madenskolan

Kom på möte 
till Barn- och ungdomsnämnden 

18 nov kl 18.00–21.00, Barnkam-

maren, Kommunhuset i Alafors.

Program: presentation av förtroende-

valda och medverkande tjänstemän, 

kvalitetsutveckling genom uppfölj-

ning och dialog, redovisning av 

sommarverksamheterna, Ale Fritid, 

köstatistik och beläggningsstatistik i 

förskolan

Ställ frågor till Barn- och ungdoms-

nämnden, föranmäl gärna frågorna 

till nämndsekreterare:

johanna.olsson@ale.se eller på tfn 

0303 33 04 89. 

14  NOV                 

BARNBOKENS DAG – TEMA RYMDEN

Sagostunder, bokfiskedamm, försälj-

ning av rymdfika, på Ale bibliotek i 

Nödinge, lör 14 nov kl 11.00–14.00. 

Bokens hemlighet, skuggteater för 

de minsta på Teatern i Nödinge

kl 14.00. Biljettpris 50 kr. Förköp av 

biljetter på Ale bibliotek.

Kom gärna utklädd!

15  NOV

PROVA PÅ GLASFUSING

Lär dig smälta ihop färgrikt och glitt-

rande glas till vackra smycken. Ledare 

Marie-Louise Hansson.

Anmälan till ABF 0303 161 55

Söndag 15 nov kl 13.00, Glasbruksmu-

seet, Samarr: ABF Sydvästra Götaland

18 NOV  

SLÄKTFORSKARHJÄLP

Du som söker dina rötter kan få hjälp 

med detta på biblioteket i Nödinge. 

Lör 18 nov kl 16.30–18.00. Arrangör 

Ale släktforskare. 

21 NOV 

FRUKOSTGÄST PÅ BIBLIOTEKET 

Stewe Claeson, nominerad till August-

priset är frukostgäst på Ale Bibliotek 

i Nödinge, kommer att samtala kring 

sina böcker, bland annat boken 

Stämma i havet, , lörd 21 nov kl 10.00. 

Kom kl 09.30 för frukost.

26 NOV  

MUSIK PÅ MUSEET

Den sjungande stråkkvartetten Stråf 

uppträder på Glasbruksmuseet, tors 

26 nov kl 18.00. Förbeställ biljetter 

på Ale bibliotek tfn 0303 33 02 16.

Samarr: Studieförbundet Vuxensko-

lan, Musik i Väst

UTSTÄLLNINGAR OKT–DEC

NÖDINGE I FRAMTIDEN

Hur ska centrala Nödinge se ut 

i framtiden? Kom och se utställ-

ningen på Medborgarkontoret i 

Nödinge, Ale torg 7

1-29 NOV

MASTER PIECES 2009

– REFRACTIONS

Studenter från HDK:s masterutbild-

ning i konsthantverk visar keramik, 

textil och smyckekonst. Glasbruks-

museet.

1  NOV–28 FEB  

KNATTELÄSNING PÅ BIBLIOTEKEN

Läs 20 böcker med ditt barn och få 

en bok som gåva. Alla barn 0–5 år 

kan hämta ett knatteläsningskort på 

alla Ale kommuns bibliotek. När man 

har läst tjugo böcker får man en bok 

som gåva. Knatteläsningen vill inspi-

rera föräldrar och barn att läsa och 

att besöka kommunens bibliotek.

12 NOV 

SÖMNENS BETYDELSE

Om sömnens betydelse för våra liv.

En föreläsning med fokus på barns 

sömn. Ursula Johansson, Ale gym-

nasium, teaterlokalen, tors 12 nov kl 

18.30–21.00. Pris 50 kr. 

Förköp,

Ale bibliotek ,

Nödinge.

Influensatider   
Skolsköterskemottagningarna 

på grundskolorna i Ale kommun 

kommer att vara obemannade från 

vecka 45 till och med vecka 51.

Detta på grund av att sköterskorna 

arbetar med att influensavaccinera de 

elever som tackat ja till vaccinations-

erbjudandet. 

Vid behov av sjukvårdskontakt 

under den här perioden hänvisas till 

ordinarie vårdcentral.

Madenskolan i Älvängen fick

5 000 kronor av innovationspot-

ten för att göra animerad film. Vi 

ringde upp Christina Andersson

som är lärare på skolan och en av 

initiativtagarna till projektet.

Varför ville ni göra animerad film?
– Vi har sedan några år jobbat en del 

med vanlig spelfilm här på Maden-

skolan vilket har varit uppskattat 

bland eleverna. Nu ville vi vidareut-

veckla detta till att göra animerad 

film.

Hur gick ni tillväga?
– Vi har haft en temavecka på skolan 

där alla barn som ville kunde vara 

med. De har arbetat i grupper om 

3–5 och tillsammans skapat kortfil-

mer i leranimation. Vi hade vänskap 

som tema viket har resulterat i filmer 

om bland annat mobbing och en 

egen version av Lady och Lufsen.

Vad har varit positivt med detta?
– Barnen har fått träna på att sam-

arbeta, ta ansvar, lösa konflikter, 

ta egna initiativ och så vidare. När 

60 barn ska samsas om ett fåtal 

filmkameror behövs ett strukturerat 

samarbete för att det skall fungera. 

De har skrivit och gjort bildmanus, 

en metod som vi även har använt 

oss av i övriga skolarbetet. 

Det har också blivit populärt att 

välja film när vi har temaveckor på 

skolan

Eldsjälarna bakom projektet är Chris-

tina Andersson, Ditti Bengtsson och 

Ulla Johansson, alla lärare på skolan.

Madenskolan är en 3–6 skola som 

har hållbar utveckling och under-

visning med fokus på natur och

miljö som en del av sin profil.
Ny medborgare 
DU SOM BLEV SVENSK medbor-

gare under 2008 är inbjuden till 

en ceremoni måndagen den 14 

december, kl 18.00 i medborgarhu-

set i Alafors.

För mer information och anmä-

lan, se inbjudan som snart kommer 

i din brevlåda.


