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GÖTEBORG. Tre elever 
från naturvetenskap-
liga programmet i Ale 
gymnasium tog chan-
sen att under två veck-
ors tid vara guider på 
Universeum i Göteborg, 
som en del av sina pro-
jektarbeten. 

De lämnar nu regn-
skogen med många nya 
erfarenheter.

På vetenskapscentret Univer-
seum finns allt från silkesapor 
och kackerlackor i regnsko-
gen till hajar i akvariehallen 
och olika experimentella ut-
ställningar. 

För den som är intresserad 
av naturvetenskap är det en 
riktig guldgruva. 

När Sofia Danielsson, 
Sebastian With och Anna 
Krüger i NV3A i Ale gymna-
sium skulle planera sina pro-
jektarbeten tog de chansen att 

prova på jobbet som guide. 
De har hållit till på den le-

vande sidan bland djur och 
växter. De har bland annat 
guidat i regnskogen och ak-
variehallen. Besöksgrupper-
na var allt från förskolebarn 
till gymnasieklasser och de 
ansvarade bland annat för att 
föra miljödiskussioner i små-
grupper. 

– Syftet var att de skulle få 
perspektiv på hur deras egna 
handlingar påverkar miljön. 
Ibland gjorde vi även en form 
av rollspel med dem, berät-
tar Sofia. 

Genomgående tema
Det har varit mycket att lära 
sig, men samtidigt har det 
hela tiden funnits personer 
att fråga. Sebastian tycker att 
det har varit mindre stressigt 
än han trott.

– Det har varit väldigt lä-
rorikt och man har fått bättre 

självförtroende. Gymnasie-
eleverna har varit lättast att få 
kontakt med eftersom man är 
på samma nivå, medan det är 
svårare att veta hur man ska 
vara mot exempelvis en sjun-
deklass.

Varje dag har de fört logg-
bok över vad de gjort och be-
dömningen av veckorna görs 
dels av personalen på Univer-
seum, dels av handledaren på 
skolan. 

Inlämningsdelen av deras 
projektarbeten görs indivi-
duellt och går också de under 
det naturvetenskapliga temat. 

– Jag skriver om ormfobi 
och det hänger ju ihop med 
erfarenheterna från Univer-
seum, säger Anna.

Projektarbete i regnskogen
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I regnskogen. Anna Krüger, Sebastian With och Sofia Danielsson tog chansen att prova på 
livet som guide på Universeum som en del av sina projektarbeten. 

NÖDINGE. Julsångerna 
klingade ut, den ena 
efter den andra.

Stämningen var på 
topp när Ale Aktivi-
tetscenter bjöd in till 
adventsmingel i fre-
dags eftermiddag.

Besökarna servera-
des glögg, lussekatter 
och pepparkakor som 
deltagarna själva hade 
bakat.

Den 31 maj invigdes Ale Ak-
tivitetscenter, det som tidiga-
re var Treklövern i Nödinge. 
Det är en frivillig verksam-
het som finns till för personer 
med psykisk ohälsa och/eller 
befinner sig långt från ar-
betsmarknaden. Syftet är att 
bryta isolering genom att er-
bjuda en meningsfull syssel-
sättning. Varje person deltar 
efter sin förmåga, vilket kan 
innebära att ta en fika och 
ingå i ett socialt sammanhang 
eller att vara delaktig i någon 
av de andra aktiviteterna.

– I och med namnby-
tet i våras skedde en nystart 
av verksamheten. Vår mål-
sättning var att nå ut till fler 
alebor och i det avseendet har 
vi lyckats riktigt bra. Besöks-
antalet har ökat med 40 pro-
cent, berättar arbetshandle-
dare Ulrika Sten.

En del av förklaringen är 
att verksamhetsutvecklarna, 
Mina Salfjord och Linda 
Jansson, fått till ett ökat sam-
arbete med andra organisa-
tioner i samhället, som exem-
pelvis Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, kommu-
nens individ- och familjeom-
sorg, psykiatriska öppen-
vårdsmottagningen, Brattås-
villan och så vidare.

– Vi måste upplysa om vår 
verksamhet där vår målgrupp 
finns, betonar Linda Jansson.

Flera nya aktiviteter har 

tillkommit under året, bland 
annat matlagningsgrupp, trä-
ning på Sportlife och data-
kurs.

– För besökarna handlar 
det om att bryta isoleringen 
och bli en del av den socia-
la gemenskapen, säger Ulrika 
Sten. Ale Aktivitetscenter kan 
även fungera som ett första 
steg mot en praktik och för-
hoppningsvis ett ordinärt 
arbete vad det lider. 

Några av deltagarna är 
dessutom schemalagda och 
har ansvarsområden.

Paul Berg är en av de fli-
tigaste deltagarna. Tidiga-
re besökte han verksamheten 
en gång i veckan, numera är 
det varje dag. 

– Jag ansvarar för städ-
ningen. Delaktighet är vik-
tigt, det gör att man känner 
sig betydelsefull. Man an-
stränger sig lite extra, för-
klarar Paul, som sysselsätter 
sig med alltifrån simning till 
matlagning.

Vad har ni för tankar 
inför 2012?

– Vi ska öppna upp köket 

fler dagar i veckan och för-
hoppningsvis få till stånd en 
caféverksamhet på sikt. Fler 
kurser planeras, vilka inrikt-
ningar det blir återstår dock 
att se. En nyhet som vi hoppas 
kunna utveckla är verksamhe-
ten i Älvängen som har smyg-
öppnat två dagar i veckan 
(tisdag och onsdag), förkla-
rar Linda Jansson.

På fredagseftermiddagens 

adventsmingel hade deltagar-
na förberett med fika och un-
derhållning. Musikgruppen 
Äntligen måndag underhöll 
med klassiska jullåtar på sitt 
alldeles speciella sätt.

Adventsmingel på Ale Aktivitetscenter
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Musikgruppen Äntligen måndag underhöll med stämningsfull julmusik när Ale Aktivitetscen-
ter bjöd in till adventsmingel i fredags eftermiddag.

Paul Berg, en av Ale Aktivitetscenters flitigaste deltagare, 
lät sig väl smaka av glöggen.

LÖDÖSE. Stormbyar 
och regn.

Någon tanke på att 
ställa in Jul i byn fanns 
emellertid inte.

Istället flyttade 
arrangemanget inom-
hus, till Tingbergssko-
lans matsal.

I annonseringen inför lörda-
gens julfirande i Lödöse ut-
lovades snö. Nederbörd blev 
det, men ingen vit sådan. 
Istället hällregnade det från 
tidig morgon och när dess-

utom vinden tilltog i styrka 
fann arrangören ingen annan 
utväg än att förse sig med tak 
över huvudet. Att slå upp 
marknadsstånd på torget var 
otänkbart med tanke på för-
utsättningarna.

– Naturligtvis jättesynd 
med vädret, men ändå posi-
tivt att vi kunde erbjuda ett 
program, säger Lars Hans-
son på Ica Matkassen.

Den lokala Ica-butiken 
hade dagen till ära dukat upp 
med ett julbord i minifor-
mat, som besökarna lät sig 

väl smaka av.
– Visst är det mindre folk 

än vanligt, men det är inget 
annat att vänta när man ser 
vilket väder det är, konstate-
rade Hansson.

De stora vattenmassor-
na tvingade Trafikverket att 
stänga av E45 i Alvhem och 
det gjorde det svårt för ale-
borna att ta sig till Lödöse. 
En bidragande orsak till pu-
bliktappet.

Inne i Tingbergsskolans 
matsal fanns det lokala för-
eningslivet representerat. 

Här skedde också starten för 
den årliga skinkpromenaden 
i Friluftsfrämjandets regi. 
Tomten satt upp i släden och 
hälsade på alla barn som kom 
på besök.

Traditionsenligt avsluta-
des Jul i byn med musikguds-
tjänst i St Peders kyrka.

Lödöses julfirande fick flytta inomhus
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stånd. Bland annat kunde besökarna köpa nybakat bröd.


