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Pris per person i dubbelrum

1.199:-

Kör-själv-resor med

Weekend på glasverk i Småland

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Helsingborg – Sundets pärla
Pris per person i dubbelrum

949:-
3 dagars semester på 4-stjärnigt 

centrumhotell

3 dagars semester på trevligt 
hotell i Bergdala

Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsarerbjudande.
Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

JULKLAPPSIDÉÖverraska med upplevelser– ge bort ett resepresentkort!

Hotell Linnéa ★★★

Ankomst 2009: 

Ankomst 2010: 

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Extradygn

med frukostbuffé:

Endast kr. 499:-

Hotell Linnéa

Bergdala Wärdshus

Ankomst 2009: 

Ankomst 2010: 

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis

i förälders säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Extradygn

med frukostbuffé:

Endast kr. 499:-

Bergdala Wärdshus

Du hinner fortfarande!

www.scandorama.se • 040-600 00 00

Scandorama fi rar 30 år i Europa!

Jubileumsresan
16 dagar,  från 9 995:-

Franska kuster
13 dagar,  från 8 195:-

Jalta & Odessa
9 dagar,  från 9 195:-

Emilia Romagna
9 dagar,  från 4 795:-

Boka tidigt-rabatt
t.o.m 8/12 -09:

Upp till 1000:-

Ny
katalog!

Missa inte 

Scandoramas 

julkalender!

www.scandorama.se

30 år30 år

Priserna avser resa 
från Malmö.

Rabatten är avdragen.

NÖDINGE. I år firar FN:s 
konvention om barnets 
rättigheter 20 år.

En utställning om 
Barnkonventionen finns 
nu att beskåda på Ale 
Bibliotek.

Det är elever från BF 
1A på Ale gymnasium 
som producerat utställ-
ningen.

I två veckor har eleverna på 
Barn- och fritidsprogrammet 
klass 1A haft Barnkonven-
tionen som tema. Resultatet 
blev en tänkvärd fotoutställ-
ning på huvudbiblioteket.

– Vi kände bara till barn-
konventionen lite grann på 
ytan när vi påbörjade arbetet, 
men nu vet vi desto mer. Det 
har varit väldigt lärorikt och 
intressant, säger Andreas 
Franz.

Tillsammans med klass-
kompisarna Moa Johannes-
son och Victoria Olsson 
visar han upp fotoutställ-
ningen för lokaltidningen. 
De har valt att fokusera på 
de fyra huvudprinciperna i 
Barnkonventionen, artikel 2, 
3, 6 och 12.

• Artikel 2 slår fast att alla 
barn har samma rättigheter 

och lika värde. Ingen får dis-
krimineras. Barnkonventio-
nen gäller för alla barn som 
befinner sig i ett land som 
har ratificerat den.

• Artikel 3 anger att det 
är barnets bästa som ska 
komma i främsta rummet vid 
alla åtgärder som rör barnet. 
Begreppet ”barnets bästa” är 
konventionens grundpelare 
och har analyserats mer än 
något annat begrepp i barn-
konventionen. Vad som är 
barnets bästa måste avgöras i 
varje enskilt fall.

• Artikel 6 säger att varje 
barn har rätt att överleva, 
leva och utvecklas. Artikeln 
handlar inte bara om bar-
nets fysiska hälsa utan också 
om den andliga, moraliska, 
psykiska och sociala utveck-
lingen.

• Artikel 12 handlar om 
barnets rätt att uttrycka sina 
åsikter och få dem beaktade i 
alla frågor som berör honom 
eller henne. När åsikterna 
beaktas ska hänsyn tas till 
barnets ålder och mognad.

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Fotoutställning om Barnkonventionen

Moa Johannesson, Andreas Franz och Victoria Olsson är 
några av eleverna i klass BF 1A på Ale gymnasium som varit 
med och skapat utställningen om Barnkonventionen som 
just nu visas på huvudbiblioteket i Nödinge.

Var med och bilda museiföreningen

Glasbruksmuseets vänner
Torsdag 3 december kl 18.00 

träffas vi på Glasbruksmuseet, Kvarnvägen 
6, Surte, för att bilda en förening, vilken 

från årsskiftet skall driva Glasbruksmuseet.

På dagordningen står bland annat:
- Konstitution av föreningen
- Val av interimsstyrelse, valberedning och revisor
- Fastställande av stadgar
- Fastställande av budget för 2010
- Fastställande av verksamhetsplan för 2010
- Fastställande av medlemsavgift för 2010
- Fastställande av datum för första årsmötet

Alla intresserade är Hjärtligt välkomna!
Vi bjuder på kaffe och bulle

Frågor besvaras av Börje Johansson, 070-345 2980


