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SCRAPBOOKING FÖR UNGA
Onsdag 26 januari kl 18.00. Scrapbook & pysselworkshop. Gratis 

inträde. Lördag 29 januari kl 17.00–21.00 är det öppen verksamhet. 

Mötesplats Ungdom vänder sig till unga i Ale kommun, öppet varje 

onsdag och varannan lördag 17.00–21.00.  Inspiration, aktiviteter, 

studiecirklar, workshops, konserter, evenemang med mera. Vi finns 

på Ale gymnasium i Nödinge.  

 

VÄLKOMMEN TILL EN ARKIVRESA MED LANDSARKIVET
Lördag 5 februari kl 11.00–15.00 besöker Landsarkivet i Göteborg Ale.  

Kom, fråga, lyssna och få svar. 

11.00 Lär dig släktforska 

– så kommer du igång

12.00 Forska vidare

13.00 Arkiv från företag

14.00 Ale i arkiven

Plats: Ale Gymnasium, Cafétorget 

och musiksalen. Fri entré.

SAGOSTUND FÖR DE SMÅ
Varje onsdag kl 10.00 med start den 2 februari håller Älvängens bib-

liotek sagostund för barn från 3 år. Väl mött!

KENT ANDERSSONS TEXTER TILL BJÖRN AFZELIUS SÅNGER
Lördag 5 februari kl 18.30, Medborgarhuset Alafors.

I ljuset av två stora A:n – en föreställning där Björn Afzelius sånger 

möter Kent Anderssons texter. Framförs av Ole Moe och Dan Nere-

nius. Biljetter 100 kr säljs på biblioteket i Nödinge.

Arr: Folkets hus och parker, Ale kommun.

EVENEMANG I ALE

Vägarbetet – ur barnens perspektiv

Som barn kan det vara kul att leka 

kurragömma ute på gården eller 

att mysa inomhus till en spännande 

saga om drakar och prinsessor. 

Men det kan vara minst lika roligt 

att följa sin egen nyfikenhet och 

lära sig något av sin egen omgiv-

ning. På Nordgärdets förskola i 

Surte blev det stora vägbygget i 

Ale en möjlighet för barnen att lära 

sig om teknik och naturvetenskap i 

allmänhet och om vägkonstruktion 

i synnerhet.  

 

Nyfikenhet
Sedan en tid tillbaka har förskolelä-

rarna på avdelningen Bamse börjat 

låta matematik och naturvetenskap 

ta plats i barnens förskoleprogram. 

Ständigt med utgångspunkt i bar-

nens vardagsvärld. Och kopplingen 

till Trafikverkets stora infrastruktur-

satsning i området är inte svår att 

förstå.

– Upprinnelsen var att barnen 

började prata mycket om vägbyg-

get, säger förskolläraren Elisabeth 

Henricson.

Barnens frågor och funderingar 

blev ett lysande tillfälle för för-

skolelärarna att skapa en naturlig 

förståelse för naturvetenskapliga 

begrepp bland barnen. Sagt och 

gjort. Elisabeth Henricson med 

kollegor tog en solig dag i oktober 

med sig barnen upp på berget 

för att överblicka arbetet med att 

bygga den nya järn- och motorvä-

gen. Med arbetsböcker och pennor 

i högsta hugg ritade barnen av det 

stora skådespelet på byggplatsen. 

När de sedan följde upp exkursio-

nen en andra gång lade Elisabeth 

Henricson märke till en förändring i 

teckningarna.

– Jag såg en väldig utveckling. 

Vid första tillfället målade pojkarna 

av bilarna på vägen medan flick-

orna målade älven med kanske en 

båt, säger hon.

Men vid andra tillfället foku-

serade barnens teckningar mer 

på de olika maskinerna och dess 

funktioner.

Mikael Fischer som är pappa åt 

femåriga Wilma på förskolan och 

som arbetar på Trafikverket tog sig 

tid för att komma och berätta om 

vägbygget för barnen. Då hade 

femåringarna tänkt ut frågor innan. 

Oliver Landin, 5, minns sin fråga till 

Mikael Fischer.

– Jag frågade hur man bygger en 

bro, säger han.

Utställningar
Både Oliver och Wilma visar stolt 

upp teckningarna som de gjorde 

på berget. Wilma ritade en lyftkran 

och Oliver ritade en traktor.

– Den höll på och körde på 

byggplatsen. Det sitter en person i 

den med jobbarkläder. En gul väst. 

De har det så man vet att de är job-

bare. Och så syns man bra i mörker, 

berättar Oliver.

Med hjälp av material i olika 

former och färger samt en stor 

portion ungdomlig entusiasm 

tillverkade sedan femåringarna på 

avdelningen Bamse egna kranbilar 

och traktorer. Resultatet blev en 

liten utställning på förskolan.

När Mikael Fischer såg resultatet 

bestämde han sig för att låta bar-

nens alster ta plats i BanaVäg i Västs 

utställningslokal i Nol. Lokalen har 

öppet för allmänheten den sista 

torsdagen i varje månad. Men från 

och med i mars kommer Medbor-

garkontoret att husera utställning-

en. Då kan man se den vardagar 

mellan klockan 08.00 och 16.30. 

Hur kan man bygga en väg? 

Det undrade femåringarna på 

Nordgärdets förskola – och tog 

sedan reda på det.

Barnens konstruktioner.

Oliver Landin och Wilma Fischer på avdelning Bamse på Nordgärdets förskola visar upp teckningar med byggmaskiner. 

Kulturskolan har lediga platser för 

dig som vill börja direkt från och 

med vårterminen. 

RYTM OCH RÖRELSE
För dig som har barn mellan 4–6 år. 

Kom och utforska musiken genom 

sång, lek, rörelse och enkelt spel 

tillsammans med Kulturskolans 

pedagoger. Måndagar på Ale gym-

nasium, sal 107, kl 16.30–17.10. 

Terminsavgift 400 kr. Prova-på-

gång måndag 31 januari, samma 

tid, med möjlighet till terminsan-

mälan på plats. Vid frågor ring tfn 

0704 32 02 41.

 

TRUMPET, TROMBON, VALT-
HORN, BARYTON, TUBA.
För dig från åk 3 som är intresserad 

av att spela ett blåsinstrument. Vi 

utgår från din kunskapsnivå och 

börjar från grunden. Mindre grupp 

eller enskild undervisning. Tisdagar 

på Ale gymnasium. Terminsavgift 

600 kr. Prova-på-gång tisdag 1 

februari kl 19.00–20.00, sal 103. Vid 

frågor ring tfn 0708 24 15 17. 
 

BILD OCH DIGITALT SKAPANDE
Du får pröva på olika tekniker. 

Måla, skulptera, animera och 

bearbeta bilder i dator. Vi träffas i 

grupper. För dig från åk 3.  Ter-

minsavgift 400 kr. Måndagar Ale 

gymnasium. Tisdagar Alboskolan. 

Prova-på-gång måndag 31 januari 

kl 16.30–17.30, Ale gymnasium sal 

130. Vid frågor ring tfn 0737 73 14 

97.

Lediga platser på Ale Kulturskola


