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Det är vi som 
är Axelssons!
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NÖDINGE. Barnbokens 
dag behåller sitt att-
raktionsvärde.

Lördagens arrang-
emang i Ale bibliotek 
tilldrog sig många för-
väntansfulla besökare i 
de yngre åldrarna.

Årets tema var 
vikingar.

I vikingaskrud hälsade bibli-
otekspersonalen välkommen 
till Ale bibliotek. Startskot-
tet gick klockan elva då elever 
från Kulturskolan underhöll 
med vacker sång och musik.

Bibliotekssalongen fyll-
des snabbt av besökare som 
mer än gärna tog del av de 
aktiviteter som bjöds. Tips-
promenad är en årligen åter-
kommande programpunkt 
liksom bokfiskedammen ut-
anför entrén.

"Kul att vara här"
I pysselhörnorna fanns det 
möjlighet till en stunds för-
ströelse. Isabella, 3 år, från 
Nödinge visade stolt upp sitt 
nygjorda armband vars pärlor 
hade valts ut med stor nog-
grannhet.

Lite längre bort satt 
Gustav och Vicente och 
målade vikingatida teckning-
ar. 

– Kul att vara här, konsta-
terade grabbarna.

Vid två olika tillfällen ar-
rangerades det sagostunder 
på övervåningen. Barnen stod 
i kö för att inte missa högläs-

ningen.
– Barnbokens dag är en 

tradition som vi är stolta över. 
Den lockar alltid mycket folk 

och det är ett bra sätt för bib-
lioteket att visa upp sin verk-
samhet, säger bibliotekschef 
Margareta Nilson.

Aktivitetsfylld dag på biblioteket

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lo Nilson letade bland barnböckerna på Ale bibliotek.

Elever från Kulturskolan underhöll med vacker sång på Barnbokens dag.

Jämfört med riksgenom-
snittet som landade på 80 
procent simkunniga femte-

klassare, ligger Ale kommun 
rejält i framkant. 

– Tack vare bra samar-

bete mellan skolorna och 
kultur- och fritidsnämnden 
har man kunnat göra mycket 
bra uppföljningar. Vi har en 
bra planerad och långsiktig 
verksamhet. 

För en del elever med 
annan etnisk bakgrund kan 
simundervisningen ibland 
försvåras genom att de inte 

tillåts bära vanliga badkläder 
offentligt. Även detta har 
kommunen tagit i beaktning 
och tillhandahåller simut-
rustning som gör att dessa 
barn får samma möjlighet.

Statistiken över simkun-
nigheten är tillförlitlig sånär 
som på ett litet mörkertal.

– Det finns alltid risk att 

ett fåtal föräldrar lämnar 
intyg på att barnen kan 
simma, utan att det behöver 
stämma.

Calle Enelund framhåller 
Ales väl utvecklade simskola 
och hoppas på att de positiva 
siffrorna håller i sig. 

JOHANNA ROOS

Rekordmånga simkunniga femteklassare i Ale
ALE. Hela 99 procent av Ales elever i årskurs 
fem kan simma. 

Det visade resultatet av de senaste simproven 
som utfördes i våras.

– Det var en helt fantastisk måluppfyllelse, 
säger Calle Enelund, enhetschef för Ale fritid.


