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NÖDINGE. Förra tis-
dagen avgjordes årets 
upplaga av tekniktäv-
lingen Klurig och Klok.

Uppdraget för elev-
erna i årskurs nio var 
att konstruera en 
segelbåt, där såväl 
funktion som design 
bedömdes av en jury. 

De glada segrarna 
kom från Ahlafors Fria 
Skola.

– Det var jättekul att alla 
högstadieskolorna i Ale ville 
delta. Det är en teknikinspi-
rerad tävling med syfte att 
väcka elevernas intresse för 
teknik och naturvetenskap, 
säger Bassim Idan, lärare på 
teknikprogrammet.

Han höll i tävlingen till-
sammans med sina kolle-
gor Magnus Persson och 
Joakim Deling.

Inbjudningar hade även 
skickats till Lilla Edets hög-
stadieskolor, men det var 
ingen därifrån som deltog.

Tävlingen var uppbyggd 
i tre delar där eleverna fick 
börja med att gruppvis lösa 
teoretiska uppgifter för att 
sedan gå över till praktiska 
där de bland annat fick göra 
olika laborationer och koppla 
lampor. 

Sista delmomentet var att 

konstruera en segelbåt där 
såväl design som funktionali-
tet och kreativitet bedömdes. 
I sista momentet fick båtarna 
vind i seglen med hjälp av en 
fläkt och på så kort tid som 
möjligt skulle de färdas längs 

en uppbyggd bana. 

Prispengar
Juryn bestod av verksamhets-
chefen Hans Enckell, till-
förordnade rektorn Patrick 
Phillips och Utbildnings-

nämndens vice ordförande 
Dennis Ljunggren (S). 

Vinnare blev Ahlafors Fria 
Skola, som mottog en pris-
summa på 2500 kronor. Bo-
husskolan kom på andraplats 
medan Himlaskolans nior 

kammade hem tredjeplatsen. 
– Samarbetet i grupperna 

har fungerat lysande. Delta-
garna tyckte att det blev lite 
stressigt och de hade behövt 
längre tid på sig till uppgif-
terna, så det får vi tänka på 

till nästa gång. Annars verkar 
alla vara mycket nöjda med 
dagen, säger Bassim Idan.
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Vi har bredden 
på hårvård och 
skönhetsvård

JULKLAPPSTIPS

(Gäller 1 år)

Reservation för slutförsäljning.

JULSTJÄRNA

2 för 35kr

MINISTJÄRNA 
med tomtekruka 
29kr

BLOMMOR TILL
ADVENT!
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