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Vi fortsätter satsningen på Ale-

föräldrar i höst och inbjuder till 

föräldrakurs på tisdagar i Bohus 

Förskola. Vi startar den 13 septem-

ber kl 17.30 med informationsträff 

och ses sedan ytterligare åtta 

gånger.

Vi vänder oss till dig som har 

barn mellan 3–9 år. Du får utveckla 

dig i föräldrarollen och vi arbetar 

med att stärka självförtroendet 

både hos dig själv och hos ditt 

barn. Tillsammans med andra för-

äldrar kommer du att finna verktyg 

för att bättre förstå och hantera 

barn i olika situationer. Vi jobbar 

även med att förbättra samspelet 

och minska konflikterna.

Föräldrakursen som kallas COPE 

och den utvecklar dina förmågor 

att:

• se barnets goda sidor

• öka barnets förmåga till egna 

lösningar

• vara säker i föräldrarollen 

Är du intresserad?  Kontakta hand-

ledaren Anita Österberg tfn 0303 

33 01 63 eller folkhälsoplanerare 

Birgitta Fredén, tfn 0704 32 07 11, 

birgitta.freden@ale.se.

Hantera vardagen med barnen

Barn 3–5 år har under grundsko-

lans terminstider rätt till avgiftsfri 

allmän förskola 15 timmar per 

vecka (525 timmar per år).

Eftersom allmän förskola endast 

bedrivs under skolans läsår kom-

mer full avgift att tas ut för de 

perioder som ligger utanför läsårs-

tiderna (skollov). 

Detta gäller från hösten 2011.

Anpassning till lagen om allmän förskola

Grundskolorna, gymnasiesko-

lan och obligatoriska särskolan 

startar tisdag den 23 augusti.  

Eleverna har hel skoldag och 

serveras lunch i skolan. Eventuella 

undantag framgår av respektive 

skolas information nedan. Eventu-

ell inflyttning eller utflyttning ska 

anmälas snarast till  respektive 

rektorsexpedition. 

SÄRSKOLAN

Telefonnummer till skolexpeditio-

nen, tfn 0303 33 04 73. Särskolans 

elever i Älvängen börjar kl 08.20 

och skolskjuts går enligt schema. 

SURTESKOLAN

Telefonnummer till skolexpeditio-

nen, tfn 0303 33 06 54. Samling för 

samtliga elever kl 08.30.  

BOHUSSKOLAN

Telefonnummer till skolexpe-

ditionen, tfn 0303 33 01 35. För 

Bohusskolan gäller uppstartsvecka 

tisdag till fredag (23–26 augusti). 

Alla elever börjar 09.00 och slutar 

senast 14.00 varje dag. På tisdag 

samlas alla i sina hemklassrum 

utom 7:or som samlas i aulan.

Från och med 29 augusti gäller 

ordinarie schema.

NÖDINGESKOLAN 

Eleverna börjar kl 08.10. Telefon-

nummer till skolexpeditionen, tfn 

0303 33 02 04.

KYRKBYSKOLAN 

Telefonnummer till skolexpeditio-

nen, tfn 0303 33 01 91. Eleverna 

börjar kl 8.10. Föräldramöte den 18 

augusti. Föräldrar med barn som 

börjar årskurs 6 på Kyrkbyskolan är 

välkomna till ett föräldramöte tors-

dagen den 18 augusti kl 18–20. 

NOLSKOLAN 

Telefonnummer till skolexpeditio-

nen, tfn 0303 33 04 40. Nolskolan 

börjar kl 08.30.

HIMLASKOLAN

Telefonnummer till skolexpeditio-

nen, tfn 0303 33 03 69. Himlaskolan 

startar kl 08.30 och slutar kl 13.30.

AROSENIUSSKOLAN 

Telefonnummer till skolexpeditio-

nen, tfn 0303 33 04 47. Arosenius-

skolan börjar kl 08.30 och slutar kl  

13.00.

MADENSKOLAN 

Eleverna börjar kl 08.20 och slutar 

13.20. Telefonnummer, tfn 0303 33 

04 63.

ÄLVÄNGENSKOLAN 

Telefonnummer, tfn 0303 33 07 76.

Förskoleklass kl 09.00–10.00, års-

kurs 1 och 2 kl 08.20–13.20.

Alla föräldrar bjuds på fika på skol-

gården från kl 09.00. 

Fritids är öppet som vanligt.

GARNVINDESKOLAN

Telefonnummer till skolexpeditio-

nen, tfn 0303 33 04 97. Förskole-

klass och årskurs 1–3 har skoldag kl 

08.00–11.50.

ALBOSKOLAN 

Telefonnummer till skolexpedi-

tionen, tfn  0303 33 04 97. Skolan 

startar kl 8.00. 

ALE GYMNASIUM

Upprop för Ale gymnasium tisdag 

23 augusti, tfn 0303 33 09 54, eller 

0303 33 00 69. Gymnasieskolans 

årskurs 1 samlas i teatern kl 10.00.

Upprop för årskurs 2 och 3 är i 

idrottshallen kl 11.30.

 

Uppropsdagen slutar årskurs 1 

cirka kl 13.00 och årskurs 2 och 

3 cirka kl 14.00. En lättare lunch 

serveras.

De gamla skolkorten från förra 

läsåret gäller under perioden 

9/8–15/9 2011. 

Mer informations finns att läsa på 

Ale gymnasiums hemsida, www.

alegymnasium.ale.se

SKOLSKJUTS OCH BUSSKORT 

FÖR GRUNDSKOLAN

INFÖR NYTT LÄSÅR

Föregående läsårs busskort gäller 

till den 15 september. Nytillkomna 

skolskjutsberättigade elever åker 

utan busskort på uppropsdagen. 

Avgångstider för taxi är samma 

som tidigare skolår om inte annat 

anges. Hemresa på uppropsdagen 

sker för elever som åker skoltaxi i 

anslutning till skoltidens slut. 

 

ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS

Blankett för ansökan om skolskjuts 

för grundskolelever finns på Ale 

kommuns hemsida. 

Från och med den 1 augusti be-

svaras frågor av skolskjutsansvarig 

på telefon, tfn 0303 33 04 89, 0303 

33 00 92. 

FRITIDSKORT

Läsåret 2011/2012 har alla ung-

domar i grundskolans klass 7–9 

och i gymnasiet som är bosatta i 

kommunen, möjlighet att få ett 

fritidsbusskort för resor i Ale kom-

mun. Kortet gäller som färdbevis på 

Västtrafiks bussar i lokaltrafiken. 

Ale Fritid gäller enligt följande

• Under skoldagar kl 16.00–22.00

• Under lördag-söndag, helgdagar 

och lovdagar gäller Ale Fritid kl 

04.00–22.00

Elever som går i kommunens skolor 

får sina kort på skolan i samband 

med skolstart. 

Elever som går på en grundskola 

eller en gymnasieskola utanför 

kommunen beställer sitt fritidskort 

via mail: skolskjuts@ale.se

Kortet hämtas sedan en vecka 

senare på sektor Utbildning, kultur 

och fritid i kommunhuset, Ledetvä-

gen 6 i Alafors. När kortet hämtas 

skall elev eller vårdnadshavare 

kunna legitimera sig. 

Skolstart hösttreminen 2011

Babymassage är ett sätt att med 

medveten och kärleksfull beröring 

fördjupa och stärka kontakten 

mellan dig och ditt barn, träna 

er i lyhördhet för varandra samt 

medverka till att ge ditt barn en bra 

start i livet. Kursen innehåller både 

praktiska och teoretiska moment 

och leds av legitimerad sjukskö-

terska och certifierad intruktör för 

babymassage Birgitta Liljeqvist. 

Lämplig ålder är cirka 1–6 månader.

KURS 1

Dag: Onsdagar. Start 31 augusti.

Tid: kl 12.00–cirka 13.30

Plats: Älvängens missionskyrka.

KURS 2

Dag: Onsdagar. Start 26 oktober.

Tid: kl 12.00–cirka 13.30

Plats: Älvängens missionskyrka.

För info och anmälan: Birgitta Lilje-

qvist, tfn 0704 61 08 41.

Vill du lära dig babymassage?

Kom med i en föräldragrupp och 

lär mer om din tonårings utveck-

ling och beteende

Tonårstiden är en turbulent tid för 

både unga och föräldrar och det är 

helt naturligt. Men ibland kan det 

vara bra att ha andra föräldrar, och 

några professionella att bolla sina 

tankar med. Du har nu möjlighet 

att vara med i en föräldragrupp 

som träffas en timma 10 tisdagar 

mellan kl 18.30 -19.30 i höst.

Träffarna startar tisdagen den 20 

september kl 18.00 (uppehåll v 38.) 

Vi håller till på Familjehuset i Surte 

och startar varje träff med fika som 

serveras från kl 18.00.

Vill du veta mera och kanske 

anmäla dig så ring någon av hand-

ledarna; Eva Parkefelt tfn 0303 33 

05 51, Anna Gabrielsson tfn 0303 

33 09 60 eller Madeleine Sandahl-

Rehnberg tfn 0303-37 14 75.

Förstå din tonåring bättre
– gå med i en föräldragrupp


