
2010  |   vecka 19  |   nummer 18  |   alekuriren 1 1

NÖDINGE. Hur uppträ-
der en bra kompis?

Den frågan stod i 
fokus när Kyrkby-
skolans kamratstöd-
jare samlades för en 
gemensam utbildnings-
dag i Dammekärr.

Som gästföreläsare 
hade man bjudit in 
socialpedagog Martin 
Löwendahl från Arose-
niusskolan.

Kyrkbyskolans kamratstödja-
re, ett knappt 40-tal till anta-
let, samlades för en tid sedan 
i OK Alehofs klubbstuga i 
Dammekärr. Utöver erfaren-
hetsutbyte fick man också an-
ledning att lyssna till Martin 
Löwendahl, som poängtera-
de vilken betydelsefull roll 
kamratstödjarna har.

– Ni är viktiga föredömen 
för era jämnåriga kompisar, 
sade Löwendahl.

Kamratstödjarna i årskurs 
6-8 röstas fram i respektive 
klass. Det är definitivt inga 
problem med rekryteringen, 
de allra flesta ungdomar ser 
det som ett hedersuppdrag.

– De känner en stolthet 
över att få vara kamratstödja-
re och det är precis så det ska 
vara. Vi vill också höja kam-
ratstödjarnas status ytterli-
gare genom att erbjuda den 
här typen av utbildningsdag, 
säger lärare Anneli Seedoff.

Hon om någon vet kam-
ratstödjarnas betydelse på 
skolan. Anneli är lärare för 
FBK-klassen (förberedelse-
klassen) där nyanlända elever 
successivt ska integreras i den 
ordinarie undervisningen. 

– Just integreringen av nya 
elever är ett ämne som sär-
skilt berörs under den här ut-
bildningsdagen. Vi vill väcka 
tankar hos våra kamratstöd-
jare hur det kan kännas att 
komma till ett nytt land och 
en ny skola, säger Anneli.

Ny kultur
”Jättenervöst”, ”Alla tittar på 
en”, ”Jag förstår inte språ-
ket”. ”Det blev bättre när 
dom började prata med mig”. 
Det är några citat som tidiga-
re FBK-elever uttryckt.

– Bara att förstå språket är 
svårt för dessa elever, därut-
över ska de ta till sig en ny 
kultur och en massa osynli-
ga regler. Att kamratstödjar-
na visar saker och pratar på 
ett enklare sätt är något som 
FBK-eleverna ofta framför 

som önskemål, säger Anneli 
och fortsätter:

– Tilläggas bör att FBK-
eleverna är hundraprocen-
tigt nöjda med kamratstöd-
jarna. Deras insats underlät-
tar integreringen oerhört.

Kamratstödjarna har re-
gelbundna träffar med utvald 
skolpersonal en gång i måna-
den. Här diskuteras den rå-
dande situationen på skolan 
och de eventuella problem 
som finns.

– Totalt sett så har vi en väl-
digt bra stämning på skolan, 
både bland elever och bland 
personal. Förhållandet elev-
er-lärare är också jättebra, in-
tygar Anneli Seedoff. 

Utbildningsdag för kamratstödjare
– Kyrkbyskolans elever samlades i Dammekärr
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Socialpedagog Martin Löwendahl föreläste för Kyrkbysko-Socialpedagog Martin Löwendahl föreläste för Kyrkbysko-
lans kamratstödjare.lans kamratstödjare.

NÖDINGE. Den 26 maj 
åker åtta elever och 
två lärare från omvård-
nadsprogrammet till 
Kap Verde.

Det är Internationella 
programkontoret som 
möjliggör resan.

– Det ska bli väldigt 
spännande, säger Malin 
Franzén till Alekuriren.

Sara Johansson, Carolina 
Eriksson och Malin Franzén 
är tre av de elever som beger 
sig till Kap Verde i slutet av 
den här månaden. Förvänt-
ningarna är höga.

– Det ska bli intressant 
att se hur de klarar sig med 
förhållandevis små resurser, 
säger Sara Johansson.

Ale gymnasiums delega-
tion kommer att bo på vand-
rarhem och därifrån bege sig 
till olika typer av vårdinrätt-
ningar.

– Vi svenskar har tidigare 
varit med och byggt upp bar-
navårdcentral på Kap Verde. 
Nu vill vi dela med oss av våra 
kunskaper inom åldringsvår-
den, säger lärare P-O Arons-
son.

Gymnasieeleverna har 
också bestämt sig för att starta 
en insamling till förmån för 
invånarna på Kap Verde. Till 
hösten är det tänkt att ett båt-
lass med alltifrån barnleksa-
ker till datorer ska sändas 

iväg.
– De är intresserade av att 

bygga upp sitt land och då 
känns det bra om vi kan hjälpa 
dem en bit på vägen, avslutar 
Carolina Eriksson.

Gymnasieelever åker till Kap Verde

Sara Johansson, Carolina Eriksson och Malin Franzén är tre av de elever från omvårdnads-
programmet på Ale gymnasium som åker till Kap Verde om ett par veckor.
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– Din lokala lokaltidning

Café Blå • ÄLVÄNGEN • 0303-74 88 60 • www.cafebla.org
Öppettider Måndag-Fredag: 8-19 Lördag: 9-14

Välj bara det du själv vill ha! 
Vi har över 30 olika ingredienser Vi har över 30 olika ingredienser 
att välja mellan.att välja mellan.
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Öppet till 19 .00 
på på vardavardagar,gar,  

ännu ännu lättare lättare att köpa med att köpa med 
sig en sallad hem.sig en sallad hem.
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Mixa din sallad 
efter egen smak! 

ÖÖppet tÖpÖppet t

Smörgåstårtor, landgångar, Smörgåstårtor, landgångar, 
fest- och grillfat, tårtor från fest- och grillfat, tårtor från 
Dahls bageri.Dahls bageri.
Beställning 3 dagar innanBeställning 3 dagar innan

Orkar du inte välja har vi färdiga förslag!Orkar du inte välja har vi färdiga förslag!

Älvängen  |  0303 74 80 40

ÖPPET 
ALLA ALLA 

DAGAR

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatessMed manuell delikatess
& självscanning • Välkomna!& självscanning • Välkomna!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Välkommen till din 

Matbutik!

8-228-22  

Beställning 3 dagar innan.Beställning 3 dagar innan.
Telefonnr: 0303 - 74 80 44Telefonnr: 0303 - 74 80 44

VI FIXAR MATEN VI FIXAR MATEN 
TILL TILL DIN FEST!DIN FEST!
Smörgåstårtor, festfat och Smörgåstårtor, festfat och 
grillfat, med eller utan grillfat, med eller utan 
potatissallad.potatissallad.

Beställ hos oss: 
Student- morsdag- 
och smörgåstårta gggg
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