
NÖDINGE. Elever med 
dyslexi och svenska 
som andraspråk hyllar 
skolans satsning på 
hjälpmedel.

Ale gymnasium 
satsar friskt på att lära 
både elever och lärare 
hur den nya moderna 
tekniken kan användas.

– Det är revolution, 
säger Michaela Söder-
berg och håller upp ett 
USB-minne som under-
lättar läs- och skrivar-
bete.

Det lilla fickminnet är en 
talsyntes som läser upp text 
elektroniskt i datorn. Den 
hjälper dig både att läsa fär-
diga dokument och det du 
själv skriver.

– Förr kunde man sitta en 
hel lektion och försöka förstå 
en uppgift som du fått skrift-
ligt på ett papper. Idag kan lä-
rarna mejla ut den och är det 
invecklat tar jag hjälp av tal-
syntesen som läser uppgiften 
för mig. Det är revolution, 
säger dyslektiker, Michaela 
Söderberg, i klass ES3A i Ale 
gymnasium.

Hennes klasskamrat Erika 
Håkansson har också mycket 
gott att säga.

– Det är underbart att 
kunna surfa på internet och 
bara kunna markera en text 
som du vill ha uppläst, sen att 
den rättar när man själv skri-
ver är också en stor fördel. Vi 

har haft den i ett drygt år nu 
och visst har det blivit roliga-
re att gå till skolan. Talsyn-
tesen gör allt arbete lättare 
och mer motiverande, säger 
Erika.

För elever med svenska 
som andraspråk har Ale gym-
nasiums satsning på dator till 
alla* som läser ett nationellt 
program inneburit mycket.

Maram Dalchlalla har 
bott i Sverige i åtta år och 
läser nu Omvårdnadspro-
grammet. För henne har en 
egen dator blivit ett jättelyft.

En kurs uppläst
– Att kunna få en medicin-
kurs uppläst på datorn, där 
jag själv reglerar hastigheten 
eller väljer att spela tillbaka 
och lyssna igen, underlättar 
mycket, säger hon.

Mycket av skolans lärome-
del distribueras digitalt och 
arbetsuppgifter förmedlas 
via en gemensam plattform 
kallad It's learning. Där kan 
lärare och elever kommuni-
cera på ett enkelt sätt. Här 
finns också all tänkbar infor-
mation och användbart mate-
rial för utbildningen du går.

– Det finns många förde-
lar. Med datorns hjälp lär vi 
oss svenska både bättre och 
fortare. Enda problemet är 
om man inte har internet 
hemma, då är det svårt att 
hämta ny information. Det 
gäller att spara allt du behö-
ver på datorn, säger Rokan 

Ahmed som läser Handels-
programmet i Ale.

Att spara allt på dator är 
dock ett bekymmer enligt 
specialpedagog Jörgen Sö-
felde.

– Jag förstår att vissa behö-
ver göra det, men vi försöker 
lära alla att spara så mycket 
som möjligt på en extern 
plattform för annars riskerar 

eleverna att förlora allt de har 
gjort om datorn skulle kra-
scha. Vi har än så länge inget 
bra back-up-system.
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Skäm bort någon du tycker om
...varför inte dig själv

SPA-behandling
Julklassikern!

Klassisk
ansikts-
behandling
• Rengöring • Peeling • Portömning • Brynplock
• Avslappnande massage  • Samt mask och dagkräm

• Helkroppspeeling 
• Massagebad där vi samtidigt 
  bjuder på något gott att förtära
• Helkroppsmassage 
• Ansiktsmask och dagkräm

120 min.

75 min.

Helkroppsmassage 

Delkroppsmassage

Madonna-
behandling
Oxygenmaskinen från Intraceuticals ger en unik 
behandling med omedelbar effekt och verkan.

En revolutionerande 
behandling för:
• Torr & fuktfattig hud
• Ökar hudens förmåga 
   att binda fukt
• Reducerar fina linjer
• Uppstramande
• Reducerar rodnad (erytem)

Klassisk 90 min.

Klassisk 45 min.

Ord pris 995 kr

Ord pris 475 kr

Ord pris 845 kr

400:-400:-

300:-300:-

NYHET!

från
   Dofta® 565:-565:-

Spikmatta
Rek utpris 699 kr

Katalytiska 
     doftlampor!

Välkomna till ett härligt 2010 med spännande och sköna behandlingar önskar Catrine & Anett!

795:-795:-

ord. 500:-

ord. 400:-

Behandlingspriserna gäller vid köp av presentkort under december månad att utnyttjas under 2010. Ännu fler erbjudanden på
www.friskhud.nuTidsbeställning 0303-74 96 85, 0739–74 66 85 • Göteborgsv. 80 Älvängen

Ge bort ett presentkort. Roligt att ge & underbart att få!

Elever hyllar Ale gymnasiums satsning på hjälpmedel 

Michaela Söderberg, Simon Nyberg och Erika Håkansson in-
tygar att talsyntesen som ryms på ett USB-minne underlät-
tar vardagen i skolan.

Rokan Ahmed och Maram Dalchlalla är jättenöjda med 
datorn som de fick när de började i Ale gymnasium.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

*Alla elever som började ett nationellt 
program på Ale gymansium hösten 
2009 erhöll en dator.


