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Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling från 650:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning
Upp till 7 månader räntefritt utan avgifter. 
Aviavgift 0:- Uppläggningsavg 0:- ränta 0:-

Mitsubishi Q HEAT SE 630

• 5 års garanti
• Värmekapacitet 1,5-6,3kw
• Ljudnivå inomhusdelen 20/29/36/43 db
• Utomhusdelen 46db

Utan installation

16.100:-

Inkl standardinst.

& rotavdrag

18.450:-

ÄLVÄNGEN. I våras 
hade Hövägens förskola 
besök av Elisa Biaanchi 
från Italien.

Motsatt resa gjorde 
Irene Ulfström i 
november.

– En fantastisk upp-
levelse på många sätt, 
säger Irene till lokaltid-
ningen.

Comenius är det EU-projekt 
som möjliggör arbetsplats-
utbyte mellan förskolor 
länder emellan. För Ales del 
har det inneburit en möjlig-
het till fördjupning om hur 
verksamheten i en italiensk 
förskola förhåller sig i jämfö-
relse med Hövägens förskola 
i Älvängen.

– En utmärkt möjlighet 
till fortbildning som vi inte 
kan få på något annat sätt. 
Verksamheten tillförs ny 
kunskap utan att vi belastas 
ekonomiskt, säger förskole-
chef Agneta Lindfors.

I våras gästades Hövägens 
förskola av Elisa Biaanchi, 
som samlade på sig erfaren-
heter om den svenska model-
len. Ett halvår senare, under 
perioden 7-20 november, var 
det Irene Ulfströms tur att 
få bege sig söderut och syna 
en italiensk förskola i söm-
marna.

– Förskolan, som var 
katolsk, låg tjugo minuters 

bilresa från Ales italienska 
vänort Bertinoro. På försko-
lan gick barn i åldern 2-5 år, 
säger Irene som vittnar om 
stora skillnader i undervis-
ningen.

– En lärare hade ansva-
ret för cirka tjugo barn. 
Förhållningssättet mellan 
förskoleläraren och barnen 
skiljer sig mycket från det vi 
är vana vid. Den vuxna har 
väldigt stor respekt med sig 
och barnen följer sin ledare. 
I samband med en aktivitet 
kunde läraren lyfta bort ett 
barn och undervisa henne 
eller honom individuellt 
utan att övningen fallerade 
för resten av gruppen. Det 
var en aha-upplevelse.

– Att vi skulle tillämpa 
en sådan modell här är inte 

något som jag eftersträvar, 
men det var intressant att se 
hur en person kan fånga bar-
nens uppmärksamhet i en för 
övrigt ganska tuff lärande-
miljö. Där finns ett och annat 
att lära.

Något som gjorde stort 
intryck på Elisa Biaanchi 
under hennes vistelse på 
Hövägens förskola var för-
skolepersonalens ständiga 
strävan, oavsett väderlek, 
att komma ut med barnen i 
naturen.

– Som en direkt följd av 
det har denna katolska för-
skola köpt in en uppsättning 
med regnkläder till barnen, 
förklarar Irene.

Besöket i Italien innefat-
tade många minnesvärda 
ögonblick, allt från studie-

besök till guidad tur i Berti-
noro.

– Jag fick möjligheten att 
träffa borgmästaren som 
överlämnade en gåva att ta 
med hem till Ale. Italienarna 
var mycket gästvänliga och 
uttryckte sin önskan om ett 
fortsatt samarbete.

Irene Ulfström bodde 
hemma hos Elisa Biaanchi 
och fick såldes uppleva den 
italienska kulturen från insi-
dan.

– Jättespännande och defi-
nitivt något jag kan tänka 
mig att göra om.

Personalen på Hövä-
gens- och Olof Persgårdens 
förskola har redan fått ta del 
av Irene Ulfströms reseskild-
ring. Nästa steg blir att göra 
en mer omfattande presenta-
tion för samtliga förskolech-

efer i kommunen.
– Projektet avslutas med 

en konferens i Toscana i juni 
där samtliga deltagare från 
de olika länderna ska stråla 
samman för att dela med 
sig av sina erfarenheter. Det 

ser jag verkligen fram emot, 
avslutar Irene Ulfström.

Irene besökte Italiensk förskola
– EU-finansierat arbetsplatsutbyte

PÅ HÖVÄGENS FÖRSKOLA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Irene Ulfström visar bilder och berättar om sin resa till Italien för en barngrupp på Hövägens 
förskola.

På den katolska förskola som Irene Ulfström besökte var 
pojkarna klädda i blåa kappor och flickorna i rosa dito.

Den italienska gästvänligheten gick inte att ta miste på. Här 
ses Irene vid ett restaurangbesök där Elisa Biaanchi (längst 
till höger), som gästade Hövägens förskola i våras, fanns med.


