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ALAFORS. Alkottens 
förskola tar nya grepp. 

För att få in extra 
pengar till verksam-
heten planeras det för 
Barnmarknad i Medbor-
garhuset nu på lördag.

– De slantar vi får in 
ska investeras i barnen, 
säger Kajsa Wollhag, 
ordförande i Föräldra-
kooperativet Alkotten.

Alkottens förskola drivs som 
ett föräldrakooperativ och 
har så gjorts sedan starten för 
15 år sedan.

– För att hålla nere kost-
naderna och samtidigt kunna 
ha en hög personaltäthet 
så krävs en insats från för-
äldrarna. De är indelade i 
olika grupper som bland 
annat ansvarar för utemiljö, 
rekrytering och andra prak-
tiska ting som behöver fixas. 
Genom att klara det löpande 

underhållet på egen hand 
slipper vi köpa in dyra tjäns-
ter, berättar Kajsa Wollhag 
som tog över ordförande-
klubban efter Ove Adolfs-
son i samband med årsmötet 
den 25 februari.

På Alkotten går för när-
varande 20 barn i åldern 1-6 
år. Efterfrågan på platser har 
varit stor den senaste tiden 
och i höstas stod inte mindre 
än tio barn i kö.

– Vi får väl tacka vårt 
goda rykte för att så många 
söker sig hit. Det är inte bara 
familjer från Alafors utan 
det är spritt över hela kom-
munen. Nu har vi till och 
med barn som kommer från 
Alingsås kommun, förklarar 
Kajsa Wollhag.

Vad är signifikativt för 
er verksamhet?

– Vi är ute i naturen väl-
digt mycket. Vi har ett inhäg-
nat skogsområde som vi 

nyttjar regelbundet. Där har 
vi pilkojor och en grillplats. 

Alkotten har en önskan 
om att kunna köpa in nya 
cyklar till verksamheten. De 
som används nu har snart 
gjort sitt.

– Det är här som Barn-
marknaden kommer in i 
bilden. Vi hoppas kunna 
skaffa oss en bra grundplåt 
till nya cyklar. Beroende 
på hur mycket pengar vi 
lyckas få in hoppas vi kunna 
använda en del till att göra 
utflykter med barnen, sådant 
som inte inryms i den vanliga 
budgeten, säger Kajsa Woll-
hag.

Barnkläder, skor och lek-
saker kommer att tas emot i 
Medborgarhuset på fredagen 
för numrering och prismärk-
ning.

– Säljaren får 80 procent 
av försäljningsbeloppet och 
vi tar resterande 20 procent. 

Det som inte säljs på lörda-
gen skänker vi till välgören-
hetsorganisationer, såvida 
inte ägaren vill komma och 
hämta sakerna.

– Vi uppmanar alla som 
vill tömma sina garage och 

garderober på överblivna 
prylar att kontakta oss. Detta 
är ett gyllene tillfälle och vi 
hoppas att Barnmarknaden 
i Medborgarhuset ska locka 
många besökare, avslutar 
Kajsa Wollhag.

Barnmarknad i Medborgarhuset
– Hoppas på mycket folk och bra försäljning

PÅ ALKOTTEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På lördag arrangeras Barnmarknad i Medborgarhuset, Alafors. Kajsa Wollhag, ordförande i 
Föräldrakooperativet Alkotten, hoppas på en lyckad dag med bra försäljning. Överskottet 
kommer att användas till lekredskap och aktiviteter för barnen. 

ALAFORS. Heja, heja, 
heja!

Barnen på Mor Annas 
Förskola fick bästa 
tänkbara stöttning i 
Furulundsskogen.

Det sjätte Hasalop-
pet blev en repris av 
tidigare årgångar men 
ändå inte.

På Mor Annas förskola har 
man fått rutin på att arrang-
era Hasaloppet. Såväl för-
skolebarnen som personalen 
ser fram emot detta årligen 
återkommande arrange-
mang, som Linda Skånberg 

var initiativtagare till för sex 
år sedan.

Årets Hasalopp följde 
samma upplägg som bruk-
ligt är, med ett undantag. 
Banprofilen hade ändrats av 
den enkla anledningen att 
elljusspåret i Furulund har 
ny sträckning sedan i höstas.

75 barn från fyra avdel-
ningar deltog i torsdags-
morgonens populära uteak-
tivitet. Ingen av de startande 
behövde bryta loppet utan 
samtliga tog sig i mål, till 
synes med gott om krafter 
sparade.

Efter att alla hade kommit 

i mål stod personalen 
beredda att dela ut medaljer 
som Vasaboden låtit ta fram.

Den så kallade raketen 
satte slutpunkt på 2010 års 

Hasalopp och sedan återstod 
bara att promenera tillbaka 
till Mor Annas Förskola.

JONAS ANDERSSON

Hejaropen skallade i Furulundsskogen

...och nu ska Dennis Larsen studera entreprenörskap i Japan

Fem av sex gånger har Sara och Jerry varit med i Hasalop-
pet.

I väntan på att få starta hejade man på sina kamrater.

GÖTEBORG. Den regio-
nala UF-mässan i Göte-
borg blev den största 
hittills.

De praktiska pro-
grammens intåg har 
breddat utbudet och 
affärsidéerna ytterli-
gare.

– Entreprenörskap får 
allt större utrymme i 
skolan och fler ansluter 
sig till Ung Företag-
samhet. Vi kommer 
fortsätta växa, säger 
Dennis Larsen, skolan-
svarig för UF.

Organisationen Ung Före-
tagsamhet slog nytt rekord 
med 244 utställare i årets 
regionala UF-mässan på 
Svenska mässan i Göteborg.

– Fast vi är långt efter 
Stockholm, men det är å 
andra sidan världens största 
UF-mässa och hade i år 408 
unga utställare, säger Dennis 
Larsen.

För första gången fanns 
praktiska program som 
fordon och bygg med.

– Det är ett lyft för 
mässan, men framför allt är 
det en viktig målgrupp. Kan 
vi utveckla entreprenörskap 

även hos dessa elever kan det 
få många positiva effekter. 
Vi vet att det förekommer 
mycket svartjobb i hant-
verksyrken och kan vi nå ut 
med vårt budskap om gläd-
jen i att starta eget och driva 
företag finns det stora sam-
hällsvinster, menar Dennis 
Larsen.

Ale gymnasium har haft 
ett långt samarbete med Ung 
Företagsamhet och fram-
gångarna har varit många 
genom åren. Inte sällan har 
skolans utställare fått mot-
taga utmärkelser och priser. 
Under årets mässa deltog 12 

UF-företag från Ale gymna-
sium.

– De jobbar duktigt och 
seriöst med entreprenörskap 
i Ale och det har ju givit bra 
utdelning historiskt sett, 
säger Dennis Larsen.

På årets mässa blev det 
en andraplats i kategorin 
”Bästa tjänst”. Datorguiden 
UF från Ale gymnasium har 
konstruerat en hemsida där 
intresserade kan få nödvän-
dig hjälp i datorteknik. Sidan 
ger svar på  vanliga frågor i 
datordjungeln. Tipsen om 
hur du till exempel snab-
bar upp datorn eller hur du 

byter skrivbordsbakgrund 
ges genom instruktionsvi-
deos. I fredags belönades de 

sex killarna med en välförtänt 
andraplats. 

Nya framgångar på största UF-mässan genom tiderna

Dennis Larsen är skolansvarig för Ung Företagsamhet i Gö-
teborgsregionen.

Rotarystipendiet GSE vänder 
sig till personer som vill kom-
petensutvecklas i sitt yrke. 
Tillsammans med tre andra 

från Göteborgsregionen 
och en temaleader beger sig 
Dennis Larsen till Japan för 
en dryg månads fältstudier.

Det är en enorm förmån 
och jag känner mig väldigt 
hedrad av att ha fått chan-
sen, säger en mycket glad alv-
hemsbo.

Deltagarna kommer att bo 
hos värdfamiljer i norra Japan, 
men Dennis erkänner omgå-
ende att hans japanska inte är 
den bästa.

Tack och förlåt kan jag, 
men det kanske räcker. Skämt 
å sido engelska brukar funge-

ra väldigt bra där borta, så det 
ska nog inte vara några pro-
blem.

Företagandet i Japan är 
känt för att vara högeffektivt, 
frågan är hur entreprenörskap 
hanteras i skolan. Dennis är 
övertygad om att det finns 
mycket att lära.

Mina studier kommer att 
vara inriktade på skolan, men 
det blir också mycket annat. 
Vi kommer till exempel att 

besöka Honda och dessut-
om en väletablerad samurajs-
med…

I och med resan till Japan 
går ännu en dröm i uppfyllel-
se för Dennis.

Det är ett land som alltid 
har lockat mig. De är först 
med väldigt mycket och lever 
i ett modernt samhälle i kom-
bination med mycket starka 
traditioner. Det fascinerar 
mig, säger han.

Entreprenörskap i skolan 
ser Dennis som en nyckelfrå-
ga för framtiden.

– Vi måste förstå att det 
är ett verktyg som löser pro-
blem, entreprenörskap är ab-
solut inte detsamma som fö-
retagande. Även som anställd 
är det bra att ha ett utveck-
lat kreativt tänkande, avslu-
tar han. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

GÖTEBORG. Från att jobba med entreprenörskap 
ska Dennis Larsen, 27, byta sida och istället stu-
dera entreprenörskap – i Japan.

Jag ska rättare sagt studera hur man jobbar 
med entreprenörskap i den japanska skolan, säger 
han.

Den månadslånga vistelsen i öster finansieras 
genom ett stipendie från Ale Rotary.


