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NÖDINGE. I förra veckan 
hölls Oscarsgala på 
Kyrkbyskolan.

Filmprestationer pri-
sades på löpande band.

Till bästa film utsågs 
”Politzeischule”.

Förra måndagen arrangera-
des Oscarsgala i Kyrkbysko-
lans aula. Det var eleverna i 
årskurs nio som hade fått i 
uppdrag att spela in en film 
under språkvalstimmarna.

– Eleverna har fått skriva 
manus och sedan har de fått 
hjälp av vår dramapedagog 
Clyde med produktionen, 

berättar lärare Mats Carls-
son.

Språken det handlade om 
var spanska, franska, tyska 
och engelska. Filmen fick 
vara max fem minuter lång, 
i övrigt fanns inga restrek-
tioner.

– Det var jättekul! Vi har 
arbetat gruppvis och verkli-
gen gjort vårt yttersta för att 
åstadkomma ett så bra resul-
tat som möjligt, säger Natha-
lie Scharf i årskurs 9A.

Dagen till ära hade det 
dukats långbord i aulan. 
Stämningen bland ungdo-
marna var minst sagt förvän-

tansfull.
– En rolig final på projekt-

arbetet, konstaterar Nathalie 
Namro.

Totalt delades det ut priser 
i tio kategorier. De nomine-
rade bidragen förkunnades 
var och ett på den nerhissa-
de filmduken.

– Jag är verkligen impone-
rad. Det var ett svårt arbete 
för juryn att utse vinnarna. 
Konkurrensen var stenhård, 
avslutar Mats Carlsson.

Storslagen filmfestival på Kyrkbyskolan

PÅ KYRKBYSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Killarna bakom filmen Snustigz ting prisades för ”Bästa filmsamarbete” på Kyrkbyskolans 
egen Oscarsgala i förra veckan.
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17% av alla föräldrar langar 
alkohol till sina tonåringar.

Det kan bara du som 
förälder ändra på!
Forskning visar att du som vuxen i hög grad kan påverka ditt barns 
alkoholdebut. Det gör du genom att med ord och handling visa att 
tonåringar och alkohol inte hör ihop. När föräldrar och andra vuxna 
pratar ihop sig och har ett gemensamt förhållningssätt kring att 
tonåringar inte ska dricka alkohol så har det stor effekt på ung-
domsdrickandet.

Viktigt att tänka på
 • Inte bjuda på eller köpa ut alkohol till ungdomar
 • Veta vad din tonåring är och vara tydlig med tider
 • Vara tillgänglig hemma eller på telefon
 • Kontakta andra föräldrar och skapa närverk
 • Vara ute där ungdomarna vistas
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ÄLVÄNGEN. Hövägens 
förskola har haft främ-
mat från Italien.

Under två veckors tid 
fick Elisa Biaanchi ta 
del av verksamheten.

– Det är ett EU-
projekt som möjliggör 
detta erfarenhetsut-
byte. I november ska en 
ur vår personalgrupp 
åka till Italien för att 
lära sig mer om italie-
narnas sätt att bedriva 
förskola, säger försko-
lechef Agneta Lindfors.

Det var via samtal med 
Thomas Sundsmyr, inter-
nationell samordnare i Ale 
kommun, som Agneta Lind-
fors fick vetskap om EU-pro-
jektet Comenius.

– Först var tanken att det 

skulle bli ett utbyte med 
Moldavien, men istället blev 
det med vår vänort i Italien. 
Jag ser det som ett utmärkt 
tillfälle till fortbildning som 
vi inte kan få på något annat 
sätt. Vår verksamhet tillförs 
ny kunskap, men det belastar 
inte organisationen ekono-
miskt, säger Agneta Lindfors.

Inackorderad
Elisa Biaanchi var under sina 
två veckor inackorderad hos 
Irene Ulfström, den ur per-
sonalgruppen som kommer 
att få åka till Italien i vinter.

– Det ser jag verkligen 
fram emot. Jag kommer att 
få ta del av deras verksam-
het precis på samma sätt som 
Elisa har fått göra här, förkla-
rar Irene Ulfström.

Utöver att noggrant ha 
följt det dagliga arbetet på 

Hövägens förskola fick Elisa 
också träffa representanter 
från barn- och ungdomsför-
valtningen plus att hon hann 
med ett besök på Älvängen-
skolan.

– Det har varit mycket in-
tressant och lärorikt. Det som 
slår mig är hur självständiga 
de små barnen är och hur 
mycket man är utomhus, 
säger Elisa.

85 barn
Själv jobbar hon på en försko-
la där det vistas totalt 85 barn 
och åtta personal.

– Vi har fyra klassrum och 
jobbar inte i mixade grup-
per så som ni gör här, berät-
tar Elisa.

På kvällarna togs Elisa ut 
på diverse olika sevärdhe-
ter, bland annat national-
dagsfirande, besök på Mar-
strand, promenad i Risveden 
och rundvandring i Göteborg 
med avslutning på Liseberg.

– Elisa har verkligen ut-
gjort en inspirationskälla för 
oss alla, inte minst barnen. 
Givetvis har hon upplevt en 
del kulturella skillnader, men 
också likheter i sättet att 
jobba. Jag är väldigt nyfiken 
på att se vad Irene Ulfström 
tar med sig hem för reflek-
tioner och erfarenheter från 
sitt besök i Italien, avslutar 
Agneta Lindfors.

Italienskt besök på 
Hövägens förskola
– EU-projekt möjliggör arbetsplatsutbyte
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Under två veckors tid hälsade Elisa Biaanchi från Italien på hos Hövägens förskola. T v Irene 
Ulfström, som åker motsatt väg i november, och förskolechef Agneta Lindfors. 
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Du vet väl att 
du kan mixa 

din egen 
sallad!
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