
Mars

PÅ GÅNG I ALE

 PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN, ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                                  www.ale.se

JOHAN THEORIN BESÖKER ALE 

Johan Theorin gjorde succé med 

debuten Skumtimmen, en kusligt 

spännande bok som utspelar sig 

på Öland. Efterföljarna heter Natt-

fåk och Blodläge. Ale bibliotek, 

Nödinge lördag 16 april. 

Frukost står framdukat från 09.30. 

Johan Theorin börjar 10.00. Pris: 

60 kronor. Biljetter finns att köpa 

på biblioteket från 26 mars. 

TRUBADURKVÄLL I SURTE

Tisdag 29 mars kl 19.00 framför 

trubadur Ingmar Gunnarsson sång 

och musik ur vår stora visskatt. 

Plats är Surte bibliotek. Medlem-

mar gratis inträde. Icke medlem-

mar 40 kronor. Fika och lotteri. 

Arrangör: Surte Bohus biblioteks 

och kulturförening 

AKVARELLER FRÅN ALE

Skepplanda akvarellgrupp ställer 

ut på Skepplanda bibliotek till och 

med 12 maj.

FÖRELÄSNING: PEDAGOGIK

Matematik, naturkunskap och 

teknik i barnens vardag. På Med-

borgarkontoret i Nödinge tisdag 

22 mars 18.00–19.30. 

Torsdag den 31 mars håller kultur-

skolan i Ale öppet hus på Ale 

gymnasium. Där och då får man 

information samt en möjlighet 

att pröva på kulturskolans kurser 

i suzukimetoden, bild och digitalt 

skapande, musikteater och instru-

mentalundervisning. Kulturskolans 

intresseförening säljer fika under 

kvällen. 

Tidsschema:

17.00 FÖR FÖRÄLDRAR  

OCH BARN 4–7 ÅR

Prova på fiol och cello enligt 

suzukimetoden och rytmik från 

4–6 år.

18.00–18.40 FÖR ALLA ÅLDRAR

Konsert i teatern där instrument 

och bild hamnar i centrum. Fram-

förs av kulturskolans elever och 

lärare.

19.00–20.30 FÖR FÖRÄLDRAR 

OCH BARN FRÅN OCH MED ÅK2

Träffa pedagoger och pröva på 

kulturskolans olika verksamheter.

Öppet hus på kulturskolan

Du som är skriven i Ale och är född 

1994 eller 1995 är välkommen att 

söka feriearbete under sommarlo-

vet. Du får arbeta under tre veckor 

med fem timmars arbetsdag, totalt 

75 timmar. Lönen är 63 kr/timma.

Din arbetsplats blir inom någon 

av kommunens verksamheter eller 

på någon förening som är verksam 

i Ale kommun. Gemensamt för 

alla jobb är att de kräver att du är 

ansvarstagande, intresserad av 

dina arbetsuppgifter och kan ta 

egna initiativ. 

Mer information om arbetsplat-

serna och anmälningsformulär 

finns nu på www.ferie.ale.se. 

Senast den 8 april vill vi ha din 

ansökan. 

För ytterligare information, hör 

av dig till Andreas Antelid, arbets-

marknadsenheten, tfn 0303 37 13 

17, alternativt 0737 73 13 17, eller 

Johan Gustafsson på Ale Fritid, tfn 

0704 32 04 38. Du kan även skicka 

e-post till feriearbete@ale.se.

Hög tid att söka feriejobb

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 grannsamverka mot brott. 

Vill du veta mer om detta eller vill 

du starta upp grannsamverkan 

i ditt bostadsområde, kontakta 

brotts- och säkerhetshandläggare 

Charlott Klug, tfn 0303 33 01 21.

Grannsamverkan 

avskräcker tjuven

Nu är det dags för brukarunder-

sökning i skolorna. Under någon 

av de närmaste dagarna kommer 

du som är vårdnadshavare att få 

en enkät skickad till dig via den 

e-postadress som du har lämnat 

till skolan. I år görs enkäten i 

samarbete med andra kommu-

ner i Göteborgsregionen. Därför 

skickas enkäten endast digitalt 

och den ser också annorlunda ut 

jämfört med tidigare år. Enkätsva-

ren bidrar med värdefull informa-

tion och används som underlag 

för förbättringar och utveckling 

av våra verksamheter. Därför vill 

vi väldigt gärna ha ditt svar.  Enkä-

terna vänder sig till elever i årskurs 

2, 5 och 8 samt till vårdnadshavare 

till 5-åringar i förskolan. Eleverna 

gör sina enkäter på skoltid.

Enkät ska leda till 

förbättring i skolan

Ales satsning på att förse varje 

elev i lågstadiet med en egen 

bärbar dator har inte bara upp-

märksammats i Sverige. Nu har 

även norrmännen fått nys om 

framgångssagan.

– Vi är i uppstarten av att knyta 

kontakter och planerar att införa en 

liknande satsning i våra fyra skolor 

till augusti, säger Torgeir Sæteren 

som är rektor i Vågåmo skola.

Tillsammans med lärare och IT-

tekniker från Vågå kommun i Norge 

besökte Torgeir Sæteren Ale för ett 

tag sedan. Missionen var att lära 

sig och låta sig inspireras av Ales 

En-till-en-projekt. 

Klass 1 gul i Nödingeskolan 

jobbade på som vanligt med 

datorerna i klassrummet när den 

stora ansamlingen vuxna dök upp 

för att titta hur barnen använde sig 

av datorerna. Klassföreståndaren 

Emelie Öhrn sa åt barnen att göra 

en quiz om djuren på bondgårdar 

och kunde sedan sammanställa 

resultatet i sin dator och visa detta 

genom en projektor. Vad norrmän-

nen var intresserade av att höra 

från Emelie och de andra lärarna 

var hur det är att använda dato-

rerna i undervisningen. Lärarna 

kommer på nya idéer hela tiden 

för vad man kan använda dem till 

berättar Emelie. Men den viktigaste 

lärdomen är inte hur man tillämpar 

datorerna pedagogiskt utan hur 

barnens förhållningssätt till skolar-

bete förändrats. 

– Framför allt är det lusten som 

har ökat. Förr var det ingen som sa 

”Fröken, kan jag få ta hem boken 

och fortsätta skriva hemma”. Men 

nu frågar barnen hela tiden om de 

får fortsätta med skolarbetet hem-

ma. Så de producerar ju mycket 

mer nu, berättar Emelie Öhrn.

Per-Erik Lundahl är IT-driftsansvarig 

för skolorna i kommunen och har 

varit en av de drivande i arbetet att 

få En-till-en-projektet att fungera 

ute i skolorna. Han är övertygad 

om att det inte hade gått så bra 

om det inte hade varit för det goda 

samarbetet mellan kommunens 

olika verksamheter.

– I andra kommuner kanske 

man går separata spår där skolor 

går sina egna vägar. I Ale arbetar 

vi tillsammans, berättar Per-Erik 

Lundahl.

Förutom att fortsätta arbetet 

med att få barnens datorer att 

fungera så bra som möjligt i kom-

munens nätverk är det högt tryck 

från besökande kommuner som 

vill se hur Ale har gjort. Per-Erik 

Lundahl får förklara gång på gång 

att det är samarbetet mellan de 

kommunala verksamheterna som 

gjort En-till-en-projektet till en 

sådan omedelbar succé.  För det 

får man ändå kalla den massiva 

IT-satsningen i skolorna – en succé. 

Inte nog med att Ale är nominerat 

till Götapriset på grund av projek-

tet. Kommunen är även en av tio 

svenska kommuner som tävlar om 

att bli årets IT-kommun.

Norskt besök i klassrummet 

En företrädare för Intel och en norsk lärare ser på när Tilda Stjärnefjord i klass 1 gul på Nödingeskolan arbetar med sin dator.

Förutom öppet hus har 

Kulturskolans intresseförening års-

möte torsdag 28 april kl 18.00 i sal 125, 

Ale gymnasium


