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NÖDINGE. Tisdagen den 
31 maj kommer Treklö-
vern i Nödinge att hålla 
öppet hus.

Verksamheten 
kommer också att byta 
namn lagom till nypre-
miären.

– Vi har fått ett upp-
drag att utveckla och 
igångsätta nya verk-
samheter för personer 
med psykisk ohälsa, 
förklarar verksamhets-
utvecklare Mina Sal-
fjord.

Efter psykiatrireformen 
1995 har Sveriges kommu-
ner ett ansvar att tillgodose 
behovet av meningsfull sys-
selsättning för personer med 
psykisk funktionsnedsätt-
ning. Utbudet bör vara varie-
rat och anpassat för att möta 
de behov som dessa personer 
har. Ale kommun arbetar 
för att tillgodose målgrup-
pens behov genom att bland 
annat utveckla Treklövern i 
Nödinge som verksamhet.

– Treklövern är en verk-
samhet som har funnits i 
nästan 20 år och som idag 
håller öppet fyra dagar i 

veckan, måndag, onsdag, 
torsdag och fredag. Verksam-
heten vänder sig till personer 
med psykisk ohälsa och som 
är bosatta i Ale kommun, för-
klarar Linda Jansson verk-
samhetsutvecklare och tillika 
arbetsterapeut.

Treklövern tillhör numera 
Arbetsmarknadsenheten 
och syftet med det är bland 
annat att det skall finnas en 
”röd tråd” genom de olika 
verksamheterna som så 
småningom kan leda ut mot 
arbete.

– Syftet med Treklövern 
är att bryta isolering genom 
att erbjuda meningsfull sys-
selsättning, men också att det 
ska vara ett första steg mot 
ett riktigt arbete. Brukaren 
deltar utifrån sin egen för-
måga, förklarar arbetshand-
ledare Ulrika Sten.

Exempel på aktiviteter 
som förekommer på Treklö-
vern är matlagningsgrupp, 
vattengympa, nutidsoriente-
ring och promenader.

– Aktiviteterna är förän-
derliga och styrs utifrån bru-
karna önskemål och intres-
sen, anger Ulrika.

I dagsläget är det ett 50-tal 

personer som besöker Tre-
klövern mer eller mindre 
regelbundet. Personalen på 
Treklövern upplever att det 
finns ett större antal perso-
ner i Ale kommun som skulle 
kunna tänkas vara behjälpta 
av den här typen av verksam-
het, inte minst bland yngre 
personer.

– Nu sker en nystart, eller 
kalla det omtag, för Treklö-
vern. Genom samverkan 
med andra myndigheter vill 
vi nå ut till ännu fler. Vi tittar 
också på möjligheten att 
starta upp nya verksamheter 
för att möta personerna där 
de är, säger Mina Salfjord.

Nyinvigning av Treklö-
vern blir det den 31 maj, 
vilket kommer att firas med 
öppet hus och ett nytt namn 
för verksamheten kommer 
att presenteras.

– Förhoppningsvis 
kommer det många männis-
kor, avslutar Mina Salfjord.

Nyinvigning av Treklövern i Nödinge
– Verksamhet som syftar till att bryta isolering
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Den sista maj blir det nyinvigning och öppet hus av Treklövern i Nödinge, en verksamhet som 
vänder sig till personer med psykisk ohälsa. Från vänster ses verksamhetsutvecklare Mina 
Salfjord, arbetshandledare Ulrika Sten och arbetsterapeut/verksamhetsutvecklare Linda 
Jansson.

KILANDA. Förra helgen 
arrangerades stråk-
läger i Kilanda gamla 
skola. 

En underbar miljö i 
vacker vårskrud mötte 
deltagarna och dess 
pedagoger.

Lägerstart skedde lördag 
morgon med yngre elever. 
Tack vare engagerade föräld-
rar ordnades god lunch och 
därefter anslöt äldre elever 
och nya grupper samspelade.
Cirka 35 elever från Kultur-
skolan deltog i aktiviteterna 
och ett 20-tal av dessa över-
nattade.

– Kulturskolans intresse-
förening möjliggjorde denna 
lägerhelg genom att sponsra 
maten och pedagogerna. Så-
ledes var det helt kostnadsfritt 
för deltagarna, berättar Elli-
nor Emilsson.

– Kyrkan lät oss också öva 
i församlingshemmet och 
inne i kyrkan. Som tack spe-
lade några barn på kyrkback-
en efter söndagens gudstjänst 
vilket uppskattades av besö-
karna.

Ellinor Emilsson förkla-
rar att med denna extrainsats 
skapas mycket mervärde för 
eleverna.

 – Spelkompisar hittas och 
barn från olika orter möts i 
god gemenskap. Eftersom 
de flesta i vanliga fall endast 
har en kvart undervisning i 
veckan så blev det en välbe-
hövlig extra puff. Det medför 

Stråkläger i Kilanda gamla skola
– Mycket övande och god gemenskap

Cirka 35 elever deltog på det stråkläger som Kulturskolans intresseförening möj-
liggjorde tack vare ekonomiskt bidrag.

Shinji Karlsson, 8 år från Älvängenskolan, övar på sin cello.
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BOHUS. För Bohussko-
lans yngre elever har 
det varit tema media.

Ett annorlunda sätt 
att få bekanta sig med 
olika texter.

I fredags var lokaltid-
ningen på plats och fick 
bekänna färg.

117 elever blir det att ta hand 
om när ett åldersintegre-
rat temaarbete, årskurs 3-6, 
genomförs i Bohusskolan.

– Det fungerar ofta väldigt 
bra. I det här fallet när vi har 
jobbat med media har det 
varit extra speciellt eftersom 
datorn har varit ett självklart 
verktyg. Eftersom det bara är 
treorna som har egna datorer 

har de fått stå i centrum och 
faktiskt fått visa de äldre elev-
erna hur vissa saker fung-
erar, berättar lärare Petra 
Fischer.

Bland annat fick eleverna i 
uppgift att göra en animerad 
film genom att fotografera 
med den datorns inbyggda 
kamera. Bilderna sätts sedan 
samman och med lite bak-
grundsmusik skapade elev-
erna en mängd olika filmer.

– Vi har gjort en om ett 
vandrande suddigum, säger 
Lara Kalkali stolt och grup-
pen bredvid visar hur ett gem 
kan forma sig.

– Att jobba i tvärgrup-
per är nyttigt, särskilt när 
de yngre får en framskjuten 

position och tas på allvar, 
säger Petra Fischer.

Lokaltidningens utsände 
fick också berätta om hur det 
är att jobba på en tidnings-
redaktion. Frågorna haglade 
från den stora åhörargrup-
pen.

– Tjänar ni pengar på 
tidningen? Hur får ni tag 
på nyheterna? Hur många 
kameror har ni? Vad gör ni 
om inte allt får plats? Vad 
händer om ni trycker något 
som inte är sant?

Det fanns med andra ord 
ett och annat att reda ut.

Tema media på Bohusskolan
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Animerad film om ett vandrande suddigum. Bakom mästerverket stod Lara Kalkali, Pontus 
Thörn, Ludvig Jönnå och Linus Hellström.

– Mängder av frågor när lokaltidningen hälsade på

indirekt att spellusten växer.


