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NÖDINGE. I över tio år 
har Ale gymnasium 
deltagit i ett EU-
projekt som givit han-
delselever möjligheten 
att åka över till Leeds, 
Manchester och New-
castle.

Traditionen hålls vid 
liv.

– Fast nu är det 
bara Leeds som vi har 
utbyte med, förklarar 
lärare Lars-Olof Blom-
dahl.

Tidigare var det enbart 
elever från handelspro-
grammet som fick åka över 
till England, men numera 
kan även ungdomar från 
samhällsprogrammet bere-
das samma möjlighet. 
För en tid sedan var tre 

elever från HG 3a, Hil-
lary Johansson, Jonathan 
Thonander och Zana 
Tahiri, och därefter fyra 
elever från Sp 3a, Josefine 
Korpe Larsson, Anna 
Svensson, Jennie For-
slund och Josefin Axberg, 
i Leeds för att förkovra sig i 
det engelska språket.

– Vi har ett fint upprät-
tat samarbete med Hennes 
& Mauritz i Leeds. Nu har 
de två butiker. De tar emot 
våra elever med öppna 
armar och faktum är att våra 
ungdomar har ett väldigt 
gott rykte, säger Blomdahl.

För Ale gymnasiums 
elever blir resan naturligtvis 
ett minne för livet.

– Oerhört givande. Man 
förbättrar sin yrkeskunskap 
och får ett internationellt 

perspektiv på det man syss-
lar med, säger Anna Svens-
son.

– Hela upplevelsen tar 
jag med mig. Bara det att 
du hela tiden måste prata 
engelska är väldigt lärorikt, 
säger Josefine Korpe Lars-
son och tillägger:

– Det som var roligt var 
att vi fick ta ett stort ansvar 
i butiken, personalen litade 
på oss och gav oss förtro-
ende. Kunderna var dess-
utom enormt trevliga. 

Hur upplevde ni staden 
Leeds?

– En väldigt mysig stad 
med många studenter och 
ett pulserande uteliv, avslu-
tar Josefin Axberg.

Gymnasieelever på plats i Leeds
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Jonathan Thonander, Hillary Johansson och Zana Tahiri, från HG 3a i Ale gymnasium, 
under sin vistelse i engelska Leeds.

Läs mer på vår hemsida och ansök via www.aleel.se

Sista ansökningsdag är lördagen den 31 mars 2012.

Behöver du komplettera 
med ett bra elavtal? 
Kontakta vår kundservice 
eller besök vår hemsida 
www.aleel.se för ett 
värmande erbjudande!

Dags att ansöka om 
sponsring för 2012!

www.aleel.se 0303-33 24 00 info@aleel.se | Lunnavägen 2,  Box 3004,  449 14 Alafors

SKEPPLANDA. För att 
öka intresset för mate-
matik och naturveten-
skap hos unga ska det 
börjas i tid.

Tidigare har lärare på 
mellanstadiet utbildats 
inom skolutvecklings-
programmet NTA.

Nu har det blivit 
förskollärarnas tur 
och första temadagen 
handlade om luft.

I klassrummet på Alboskolan 
rådde i onsdags full aktivitet, 
men den här gången var det 
inte mellanstadieelever som 
klippte och klistrade, utan ett 

20-tal förskollärare från olika 
delar av kommunen. 

Inom skolutvecklingspro-
grammet NTA – Naturve-
tenskap och teknik för alla, 
utbildas nu för första gången 
även personal inom försko-
lan. Katarina Lundgren 
från Båtsmans förskola och 
Cecilia Lager från Björk-
lövsvägens förskola har utbil-
dats i materialet och därefter 
gått ytterligare en kurs för att 
kunna utbilda vidare. De höll 
i aktiviteterna under onsda-
gen som genomgående gick 
under temat luft. Det klipp-
tes vindstrutar och experi-
menterades med såpbubblor 

och ballonger.
Hur får man barnen att 

förstå att luften tar plats? 
Varför blir såpbubblor runda 
oavsett formen på det man 
blåser dem genom? Hur kan 
man använda sig av luften? 
Frågorna var många och 
deltagarna ivriga att få veta 
svaren.

Vill väcka nyfikenhet
Materialet kommer färdig-
paketerat i temalådor som 
beställts av Ale kommun och 
syftet med utbildningen för 
lärarna är att de ska lära sig 
hur det kan användas. För-
skolorna får tillhandahålla 
varsin låda under en bestämd 
tid. Nu utbildas hälften av 
förskollärarna medan resten 
får vänta till nästa år. 

I läroplanen för förskolan 
som reviderades 2010 för-
tydligades strävansmålen när 
det gäller att stimulera barns 
utveckling inom naturveten-
skapen. 

– Man vill få barnen 
nyfikna och intresserade. 
När man använder ord som 
exempelvis lufttryck redan i 
förskolan får de en relation 
till begreppen vilket under-
lättar inlärningen när de 
kommer upp i högre årskur-
ser, säger Cecilia Lager.

Kreativ utbildning 
för förskollärare

Utbildare. Louise Johansson från Olof Persgårdens förskola tillsammans med utbildarna Ka-
tarina Lundgren och Cecilia Lager samt Eva Bergman från Noltorgets förskola.

Förutom naturkunskap 
syftar projektet även till 
utveckling inom språk och 
matematik. Tanken är att 
det ska vara ett lustfyllt sätt 

att lära med fokus på barnens 
egen kreativitet. 

Nästa tema som ska 
behandlas blir vatten och 
därefter eventuellt också ljud 

och ljus.

Givande experiment. Helena Bseiso och Ingela Book från 
Nolhagens förskola hittade ett bra samarbete med Linda 
Söder och Vanja Karlsson från Änggårdens förskola. 

PÅ ALBOSKOLAN

Johanna Roos
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Det är ett gammalt talesätt att segraren 
skriver historien. Bjarne Färjhage (C) 
försöker i intervjun i senaste Alekuri-

ren att göra motsatsen. Nämligen att som för-
lorare skriva historien. I ena stunden så försö-
ker han att verka ödmjuk inför sin och Center-
partiets valförlust och i den andra försöker han 
att låtsas att när han var ansvarig för politiken 
i Lilla Edet tog krafttag i skolan. Och att den 
nuvarande majoriteten endast gömmer GR:s 
utredning om en attraktiv skola med goda re-
sultat i byrålådan. Sanningen är ju precis tvärt-
om.

Bjarne Färjhage hade makten i Lilla Edet i 
två mandatperioder (8 år) och under hela den 
tiden var det två saker som framstod tydligt. 

Det låga resultatet i skolan och befolknings-
minskningen. Under mina år i Kommunsty-
relsen tillsammans med Bjarne Färjhage hörde 
jag honom aldrig intressera sig det minsta för 
skolan, det överlät han med känt resultat till 
moderaterna och Camilla Waltersson-Grön-
wall. Nej, Bjarne ta valförlusten för vad den 
var, en trötthet över din politik och oförmåga, 
och var konstruktiv i dina inlägg om skolan. 
Det gör dina partivänner i Utbildningsnämn-
den och anstränger vi oss bara tillsammans så 
kommer vi givetvis att ändra resultaten i skolan 
till det bättre även i Lilla Edet.

Leif Håkansson (S)
Ordförande Utbildningsnämnden i Lilla Edet

Sanningen är tvärtom!


