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NÖDINGE. Ale kommuns 
satsning på datorer till 
samtliga elever i års-
kurs 1-3 har givit eko.

Tillsammans med 
Stockholm och Upp-
lands-Väsby har Ale 
blivit nominerade till 
Sveriges IT-kommun 
2011.

Nyligen hade man 
också besök av en 
delegation från Tanums 
kommun som ville för-
höra sig om vad dator-
satsningen har fått för 
effekt i undervisningen.

Studiebesök är ingen ovanlig 
företeelse i Ale kommun. IT-
satsningen som gjorts, med 
en-till-en-datorer i lågstadi-
et och därutöver god datatill-
gänglighet i övriga årskurser, 
har fått andra kommuner att 

visa sitt intresse. För ett par 
veckor sedan kom represen-
tanter från Tanums kommun 
till Nödingeskolan.

– Vi har tidigare varit på 
klassrumsbesök i Älvängen. 
Det är en intressant satsning 
som Ale har gjort. Vi står inför 
ett pilotprojekt till hösten och 
förväntas att vara igång full-
skaligt 2012, förklarar Len-
nart Christensson, förvalt-
ningschef i Tanums kommun.

Till Nödingeskolan kom 
rektorer, IT-tekniker, ut-
vecklingsledare, politiker och 
fackliga representanter. De 
fick lyssna till Nödingesko-
lans pedagoger, hur de upple-
ver datorernas intrång i klass-
rummen och vilken effekt det 
har haft på undervisningen.

– Vi ser direkta resultat 
när det gäller måluppfyllel-
sen, säger lärare Britt-Ma-

rie Hagman.
– Det är bra att IT-mog-

naden kommer tidigt, att vi 
vuxna hjälper barnen på rätt 
väg. Vi lär eleverna exempel-
vis hur man förhåller sig till 
den information som finns på 
nätet, säger Britt-Marie.

Gästerna från Tanum ställ-
de en hel del frågor och var 
nöjda med de svar man fick.

– Vi har fått en samlad bild, 
som vi tar med oss hem. Det 
är av yttersta vikt att det finns 
en samsyn hos politiker och 
tjänstemän när IT-satsning-
en väl genomförs. I septem-
ber fattas det formella beslu-
tet, avslutar Lennart Chris-
tensson.

Ales IT-satsning väcker nyfikenhet
– Tanums kommun på studiebesök i Nödinge

En delegation från Tanums kommun gästade Nödingeskolan för att lyssna till de erfarenhe-
ter som Ale kommun har från sin IT-satsning med en dator per elev i årskurs 1-3. Oscar och 
Tilda i klass 1 gul visar hur programmen fungerar. Från vänster Per-Erik Lundahl, IT-driftan-
svarig för skolorna i Ale, Lennart Christensson, förvaltningschef Tanums kommun, Eva-Lena 
Sundås (M), kommunstyrelsen i Tanums kommun samt Ulla Elowsson, rektor Backa Skola.

LILLA EDET. Det råder 
upprörda känslor hos 
Centerpartiet i Lilla 
Edets kommun.

De anser att majori-
teten, S, V och Fp, har 
hittat ett nytt sätt att 
försöka lägga ner små-
skolorna. 

Denna gång genom 
att förhindra byggna-
tion på landsbygden.

I onsdags fattade kommunsty-
relsen beslut om att ta ytterli-
gare ett steg mot att anta en 
ny översiktsplan. Med över-
siktsplanen ges övergripande 
riktlinjer om hur Lilla Edets 
kommun ska utvecklas – var 
man får bygga, var man inte får 
bygga och vilka områden som 
ska prioriteras för utveckling.

Centerpartiet är kritiskt 
mot att översiktsplanen för-
ändrats i mycket stor utsträck-
ning sedan den sist diskutera-
des. De största förändringarna 
är att det inte längre är tillåtet 
att bygga på stora områden på 
landsbygden. Samtidigt anser 
Centerpartiet att just inflytt-
ningen till landsbygden i Lilla 
Edets kommun är otroligt 

viktig och attraktiv. 
De största förändring-

arna är dels att tre nya områ-
den med beteckningen R3 
(område med särskilda värden 
för rekreation och friluftsliv) 
har införts. Omfattningen 
är i utställningsförslaget tre 
gånger så stor som i samråds-
förslaget. Dels har en helt ny 
beteckning införts, R9 (stora 
opåverkade områden). Här 
går förslaget ännu längre och 
anger att nästan halva kom-
munens yta består av stora 
opåverkade områden.

I beskrivningen till de olika 
beteckningarna framgår att 
både R3 och R9 i stort sett 
omöjliggör byggnation av 
något slag menar Centerpar-
tiet.

– Detta kommer att få 
orimliga konsekvenser för 
landsbygdsutvecklingen i vår 
kommun. En levande lands-
bygd är ett mycket viktigt 
inslag i kommunens struktur. 
Detta håller på att gå om intet. 
I förlängningen innebär det 
här beslutet att servicen på 
landsbygden, såsom småsko-
lorna kommer att försvinna, 
säger Centerpartiets Jörgen 

Andersson.
– Det är oacceptabelt att 

man inför så stora restriktio-
ner för byggandet på lands-
bygden. Det hindrar utveck-
lingen av hela vår kommun. 
Jag är också rädd att detta är 
ett nytt sätt för majoriteten att 
lägga ner småskolorna, avslu-
tar Jörgen Andersson. 

Stryper utvecklingen på landsbygden
– Centerpartiet till attack mot majoriteten
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Majoritetspartierna i Lilla 
Edets kommun hindrar ut-
vecklingen på landsbyg-
den menar Centerpartiets 
Jörgen Andersson.
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STARRKÄRR. Tut, tut!
Det råder numera full 

trafik på skolgården i 
Starrkärr.

Nya vägmärken, 
målade linjer och en 
egen tankstation gör 
uteleken roligare än 
någonsin.

Starrkärrs förskola sökte 
pengar från Innovationspot-
ten för att ge utegården en 
ansiktslyftning. Något bidrag 
blev det inte och då tog per-
sonalen istället saken i egna 
händer.

– Vi frågade föräldrarna 
om de ville hjälpa till. Det 
ville man och efter en ge-
mensam arbetsdag var allting 
klart, förklarar förskolelärare 
Lottie Johansson.

Föräldrar, barn och per-
sonal träffades klockan två 
på eftermiddagen och efter 
utfört arbete blev det korv-
grillning. Alla hjälptes åt och 
numera kan Starrkärrs för-
skola stoltsera med en hin-
derbana, en kombinerad 
kiosk- och tankstation samt 
målade linjer i asfalten.

– Vi vill passa på att tacka 
Beijer och Bildovision som 
har sponsrat med vägmärke-
na. Nu cyklas det som aldrig 
förr, berättar Lottie.

På Starrkärrs försko-
la går 56 barn fördelade på 
tre avdelningar; Småkrypen, 
Spindlarna och Larverna.

– Nästa tilldragelse blir vår 
avslutningsfest vid midsom-
mar. Vi stänger nämligen för-
skolan under fyra sommar-
veckor, avslutar Lottie Jo-

hansson.

Leken roligare än någonsin på Starrkärrs förskola
– Ny utegård med gemensamma krafter
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En gemensam arbetsdag utlystes för att iordningställa den 
nya utegården på Starrkärrs förskola.

Glassförsäljningen går bra en solig junidag.
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