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BEBISSAGOSTUNDER 

Nu startar biblioteken i Nödinge och Surte 

nya omgångar sagostunder för bebisar 4–8 

månader. Vi träffas 

fem gånger och 

läser böcker och 

ramsor tillsammans. 

Startdatum Nödinge: 

Måndag 14 mars 

kl 10.00. Anmäl dig på tfn 0303 33 02 16. 

Startdatum Surte: Torsdag 17 mars kl 09.30. 

Anmäl dig på tfn 0303 33 01 71. 

Samhället blir allt mer resul-

tatinriktat och nu för tiden ska 

allting vara mätbart. Att läsa det 

estetiska programmet blir lite av 

en motpol till detta.

– Min förhoppning är att elever-

na lämnar det här sökandet efter 

det perfekta och hittar sitt eget 

uttryck i stället, säger bildläraren 

Anita von Porat.

Bildeleverna i årskurs 2 på det 

estetiska programmet ser både 

avslappnade och fokuserade ut på 

en och samma gång. Det är torsdag 

och eleverna har fått i uppgift av 

läraren Anita von Porat att måla en 

scen ur en berättelse. Berättelsen 

som hon läste upp för eleverna 

var del av en meditativ övning för 

att släppa loss fantasin. Eleverna 

Markus Lind, Emma Nordström 

och Ninni Cito är i full gång med 

arbetet.

– Det är en jättebra skola. Jag 

gick i en skola inne i stan förrut 

men Ale gymnasium är bättre. Jag 

har gångavstånd till skolan och det 

är väldigt bra mat här, säger Ninni 

Cito.

De är alla rörande överens om 

att det är roligt att gå det estetiska 

programmet. Och att det finns val-

möjligheter i hur man kan uttrycka 

sig själv.

Anita von Porat tror och hoppas 

att elevernas sjävförtroende ökar 

i takt med att de hittar sina egna 

utryck och därigenom går stärkta 

in i vuxenlivet.

Framtiden

I framtiden kan eleverna tänka 

sig att arbeta med något kreativt. 

Designyrken som exempelvis 

webbdesigner nämns bland annat.

Men bara för att man läser ett 

estetiskt program innebär det inte 

att ens framtidsmöjligheter snävas 

av. Ett 70-tal elever på skolan läser 

till exempel ett program med 

musikinriktning. Förutom att läsa 

det estetiska programmet med 

musikinriktning har Ale gymna-

sium fått godkänt att tillhandahålla 

både naturvetenskaplig linje samt 

samhällsprogrammet med musik-

inriktning.

– Det är inte så vanligt och är en 

nisch för Ale gymnasium, berättar 

Ingegerd Andersson som är musik-

lärare på gymnasiet.

Eleven Isabell Andersson läser 

naturvetenskaplig linje med mu-

sikinriktning. Hon trivs väldigt bra 

även om det vid tillfällen kan bli lite 

mycket som inför en konsert.

– Jag läser natur för att det är 

brett och musik för att det är kul, 

säger hon och skrattar till.

Joakim Erlandsson går i årskurs 

3 på det estetiska programmets 

musiklinje. Först gick han teknisk 

linje men bytte, ett val han inte 

ångrar i dag.

– Jag känner att jag utvecklats 

som människa och har fått en 

vidare syn på folk. På Teknik kändes 

alla fast i ett och samma tankesätt.

Även om Joakim Erlandsson vill 

satsa på sitt band och se det slå så 

behöver man inte nödvändigtvis 

tänka sig en framtid som musiker 

bara för att man går musiklinje 

berättar Ingegerd Andersson.

– De flesta blir inte musiker men 

ska man jobba mycket med män-

niskor kommer utbildningen väl 

till hands. Dessutom har man en 

fantastisk fritidssyssla för resten av 

livet.

Kul och stärkande att vara estetelev

Markus Lind, 17 år, Emma Nordström, 19 år, och Ninni Cito, 18 år, skapar konst med olika tekniker och material. I bakgrunden syns 
Markus Larsson, 17 år.

Joakim Erlandsson och Isabell Anders-
son ska bara någon timma efter det att 
fotot togs uppträda för andra elever. 
Joakim ska sjunga en låt från Andrew 
Lloyd Webbers Fantomen på operan 
och Isabell ska sjunga en jazzvariant av 
en Marvin Gaye-låt samt en låt ur Miss 
Saigon.

Villainbrotten har ökat i Ale de se-

naste månaderna. Ett mycket bra 

sätt att skydda sig 

mot inbrott, att 

göra det svårare 

för tjuven och att 

öka tryggheten i 

bostadsområdet 

är att grannsam-

verka mot brott. Vill du veta mer 

om detta eller vill du starta upp 

grannsamverkan i ditt bostads-

område, kontakta brotts- och 

säkerhetshandläggare Charlott 

Klug, tfn 0303 33 01 21.

Grannsamverkan 
avskräcker tjuven

Promenera mera  
i föreningsregi

HÅLANDA Start: Hålanda Bygde-

gård. Måndagar kl 19.00. Fören-

ing: Hålanda IF.

ÄLVÄNGEN Start: Apoteket, 

Älvängen. Torsdagar kl 10.00. 

Förening: PRO Ale Norra.

ALAFORS Start: Kiosken, Alafors. 

Måndagar Kl 10.00. Förening: 

Alafors IF.

ALAFORS Start: Furustugan. Mån-

dagar kl 09.00. Onsdagar kl 09.00. 

Förening: Ale 90 IK.

NÖDINGE Start: Dammekärr. 

Måndagar kl 10.00. Förening: SPF 

Alebygden.

NÖDINGE Start: Apoteket. Tisda-

gar kl 10.00. Förening: Finska 

föreningen.

FREDAGSVANDRINGAR utgår 

från följande samlingsplatser:

Järntorget, Älvängen. McDonalds, 

Nödinge. Södra p-platsen,Bohus. 

Samling på samtliga platser kl 

9.20 (ta gärna med fika). Går ej 

25/3, 22/4. Sista vandringen är 

27/5. Förening: SPF Alebygden

Promenader startar i Skepplanda, 

Kilanda och Bohus senare i vår.

BARNSÅNGER:  DAVID OLSSON

Lördag den 19 mars kl 14.00–

14.45 i Musiksalen, Ale gymna-

sium. David Olsson, Ale kommuns 

kulturstipendiat 2008, får hela 

familjen att gunga med musik som 

bjuder in till skratt, lek och rörelse. 

Igenkänningsfaktorn i texterna är 

hög med härliga nedslag i barnfa-

miljens vardagsstök. Ålder 3–8 år. 

Biljetter 50 kr säljs på biblioteket i 

Nödinge. Tfn 0303 33 02 16. 

UKM-FESTIVALEN 

Lördag 12 mars kl 16.00–

19.30 på Ale gymnasium 

firar vi årets UKM-festival! Ett 

20-tal akter medverkar med 

bland annat konst, poesi, 

dans och musik. Biljetter för 

20 kr säljs på biblioteket i 

Nödinge, Ale gymnasium. 

Tfn 0303 33 02 16. Arrang-

eras av Mötesplats Ungdom.

FÖRESTÄLLNING: MIG DIG OSS

Söndag den 20 mars kl 14.00–

14.50 i TV-Studion, Ale gymnasium.  

Ett riktigt guldkorn till upplevelse 

för de allra, allra minsta. Med ljus, 

musik och rörelser hyllar det kritiker-

rosade danskompaniet Åben Dans 

(Danmark) det lilla barnets nyfiken-

het och glädje inför att bara vara 

människa. Ålder 6 mån–4 år. Biljetter 

50 kr säljs på biblioteket i Nödinge, 

tfn 0303 33 02 16.

FÖRFATTARFRUKOST

Lördag 19 mars kl 10.00 

hålls författarfrukost med 

Lina Ekdahl på Ale biblio-

tek i Nödinge. Frukost står 

framdukad från kl 9.30. Pris: 

60 kr. Förköp från 26 februari 

på biblioteket i Nödinge. 

Författarfrukost är ett samar-

rangemang mellan Studie-

förbundet Vuxenskolan och 

Ale bibliotek. 


