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– Den här kursen borde 
alla småbarnsföräldrar 
gå.

Annelie Ohlén är glad 
över att hon anmälde 
sitt deltagande till 
Familjeverkstan.

En grupp om sex 
mammor har träffats 
vid nio tillfällen för att 
få tips och råd i varda-
gen.

När Annelie Ohlén och 
hennes kompis Malin var på 
en föräldraföreläsning i Ale 
gymnasium i höstas fick de 
fylla i en intresseanmälan av-
seende barnuppfostran, barns 
utveckling, självförtroende, 
empati och självkänsla. Så 
småningom blev de erbjudna 
att ingå som deltagare i Fa-
miljeverkstan.

– Det ångrar jag inte för 
en sekund. Det har varit en 
mycket givande tid, förklarar 
Annelie Ohlén.

– En del personer i ens 
närhet reagerade dock lite 
märkligt och frågade om vi 
hade problem hemma. Då 
har man inte fattat poängen 
alls. Ingen av kursdeltagarna 
har några problem med sina 

barn. Istället handlar det om 
hur man undviker konflikter 
i vardagssituationer. Det är 
vardagsnära ting som tas upp 
och vi delar med oss av var-
andras erfarenheter, förklarar 
Annelie.

Övningar hem
Mellan kurstillfällena har 
deltagarna fått med sig öv-
ningar hem. Någon redovis-
ning har det emellertid inte 
varit tal om.

– Vi räknar inget resultat 

utan det handlar om att få 
till sig nya infallsvinklar och 
synsätt. Den här gruppen har 
varit kanonbra med engage-
rade och positiva deltagare, 
förklarar kursledare Diana 
Säther, som är utbildad fri-
tidsledare och som har arbe-
tat med barn och ungdomar 
i 30 år.

– Dessutom är jag både 
mamma och farmor, säger 
Diana.

Stor vikt lägger Diana 
Säther vid att uppmuntra 

föräldrarna till att ha en po-
sitiv kommunikation med 
sina barn.

– Det är 5-1-regeln som 
gäller. Du ska ge fem gånger 
mer kärlek än tjat.

Annelie Ohlén menar att 
Familjeverkstans kursma-
terial varit suveränt och att 
innehållet verkligen funge-
rar i praktiken.

– Den korta tiden till trots 
har jag kunnat pröva saker i 
vardagen som jag sett funge-
rat, säger Annelie.

I tisdags var det avslut-
ning för Annelie och hennes 

kurskamrater i Nols Folkets 
Hus. Gruppen har dock be-
stämt sig för en uppföljning.

– Till hösten ska vi träffas 
igen och vi har även framfört 
önskemål om en fortsätt-
ningskurs om ett par år.

Leva vidare
Familjeverkstan kommer att 
leva vidare och inom kort 
räknar folkhälsoplanera-
re Birgitta Fredén att en 
ny grupp står redo att köra 
igång.

– Är det någon som är in-
tresserad gör man klokt i att 

höra av sig till mig snarast 
möjligt, säger Birgitta.

– Jag kan varmt rekom-
mendera andra föräldrar att 
gå kursen. Det bör ligga i alla 
föräldrars intresse att skapa 
en smidigare vardag och und-
vika stressande situationer. 
Metoderna får positiva kon-
sekvenser så som stärkt själv-
förtroende och ökad själv-
känsla hos barnen, avslutar 
Annlie Ohlén.

Enkla tips för att undvika onödiga konflikter
– Familjeverkstan en hjälp i vardagen
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Diana Säther, utbildad fritidsledare, agerar kursledare för Familjeverkstan i Ale.

I förra veckan avslutades en kursomgång av Familjeverkstan. 
En ny grupp startar inom kort.

NÖDINGE. Badkläder 
från 20-talet och fest-
mode från 90-talet.

Måndagens modevis-
ning i Ale gymnasium 
innehöll en blandning 
av olika klädstilar från 
ett svunnet sekel.

Bakom projektet stod 
gymnasieeleverna Kim 
Ericsson och Berian 
Shwan.

Modevisningen, som utgjor-
de en slutpunkt på Kim Er-
icssons och Berian Shwans 
projektarbete, skulle egentli-
gen ha ägt rum för två veckor 
sedan. Då höll emellertid Ale 
gymnasium stängt på grund 
av rasrisk. Av den anledning-
en fick arrangemanget flyttas 
framåt i tiden och i måndags 
fanns inget hinder i vägen.

Publiken i teatersalongen 
fick se kläder från ett helt år-
hundrade, från tidigt 1900-tal 
och framåt.

– Det är en släkting till 
mig, Ingrid Hederstjärna, 
som möjliggjort denna mo-
devisning. Hon drev tidigare 
ett museum med kläder från 
sekelskiftet, berättar Kim Er-
icsson.

Festkläder
Tidsenlig musik ljöd ur hög-
talarna när mannekängerna 
intog scenen. Stilfulla fest-
kläder varvades med mer var-
daglig utstyrsel. Vi fick också 
se ett prov på badmodet från 
tidigt 20-tal.

Entréintäkterna från mo-
devisningen kommer ar-

rangören att skänka till SOS-
Barnbyar.

– Pengarna tillfaller en 
barnby i Vietnam. Vi är jät-
teglada att ni ville komma hit 
och samtidigt ge ett bidrag 
till fattiga barn, säger Berian 
Shwan.

Förutom en modevis-
ning mitt på dagen, avsedd 
i första hand för gymnasie-
skolans elever, gjordes också 
ett kvällsarrangemang för all-
mänheten.

Kläder från ett svunnet sekel
– Stilfull modevisning i Ale gymnasium
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Kim Ericsson och Berian Shwan var värdar för måndagens 
modevisning i Ale gymnasium.

70-talsklänning inspire-70-talsklänning inspire-
rad av hippiekulturen.rad av hippiekulturen.

Så här såg badmodet ut på 
1920-talet.

Fritidskläder från 1930-talet visades upp för publiken i Ale 
gymnasium.Gamla men ack så stilfulla kläder.
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