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December

Du som hjälper en anhörig
Har du en förälder eller närstående som 
har fått en demensdiagnos eller där häl-
san på annat sätt sviker?
Om det finns intresse så kommer vi starta 

en grupp för anhöriga efter jul- och nyårs-

helgerna. Anmäl ditt intresse till Ann-Marie 

Thunberg, anhörigkonsulent, tfn 0303 37 

12 54 eller 0737 73 12 54

Mätarbyte i Ale kommun
I Vänersborg har falsk personal ringt 
upp villaägare och frågat dem när de är 
hemma för ett mätarbyte, vilket skapar 
ett lämpligt tillfälle för ett villainbrott.
När VA i Ale kommun byter vattenmätare 

har personalen alltid identitetshandlingar.  

Information om mätarbyten sker skriftligen 

några dagar innan bytet.

Ale kommun önskar alla alebor, 
medarbetare och timanställda en 
riktigt god jul och ett gott nytt år!

Julöppettider
Onsd 22/12 8-21
Torsd 23/12 8-21
Julafton  8-15
Juldagen  10-15
Annandag jul 10-15
Torsd 30/12 8-21
Nyårsafton 8-15
Nyårsdagen Stängt
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Frukt&Grönsakshuset

Glada över att ha fått en egen dator. På ALEkurirens hemsida kan ni se en intervju med Julia 
Axell, Julia Jönsson och Felix Rydén, elever i Garnvindeskolan.

SKEPPLANDA. – Nu kommer de!
Sedan fröken berättade att alla 

skulle få en egen dator har eleverna 
väntat och längtat.

– Nu kan jag ta hem och göra en 
julkapp av den – till mig själv, säger 
Linnéa Karlsson, 9.

Ale kommun fortsätter sin positiva satsning 
i projektet "En till en" som betyder att alla 
elever i årskurs ett till tre ska få en egen bärbar 
dator.

– Det är en fantastisk möjlighet. Vi kommer 
att använda datorn i alla ämnen, så mycket 
det går. Fördelarna är många. Datorn stimu-
lerar läs- och skrivinlärningen. Eleverna får 
en större lust tack vare datorn, menar Pernil-
la Hjort Måneskold, en av lärarna på Garn-
vindeskolan, avdelning Kardan.

Med datorns hjälp är hon övertygad om 
att skolarbetet blir roligare för de flesta, inte 

minst för lärarna.
– Det är en utmaning. Vi får prova oss fram, 

det är mycket som är nytt även för oss. Det 
blir spännande.

I skolorna finns ett bra trådlöst nätverk som 
gör det lätt för eleverna att vara uppkoppla-
de mot nätet.

– Att lära dem förhålla sig kritisk till allt 
som finns på internet är ett av huvudmålen. 
Jag tror inte på strategin att begränsa datorer-
na, utan vi måste istället lära eleverna om etik 
och moral, varför vissa sidor är olämpliga och 
så vidare. Internet är en tillgång, där eleverna 
snabbt kan lära sig att hitta information. Det 
ska vi hjälpa dem med, menar Pernilla.

Eleverna visste inte till sig av glädje när de 
tog emot sina datorer.

– Vi har längtat så länge, konstaterade Julia 
Axell, 9.

ÄNTLIGEN!ÄNTLIGEN! Garnvindeskolans treor fick 
sina datorer lagom till jul!

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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