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ERBJUDANDE

AVSLAPPNANDE

STENMASSAGE 
60 min

300:-
Ord pris 590:-

Unna dig en avslappnande sten-
massage med varma lavastenar 
och svala marina stenar.

Erbjudandet gäller t o m 2/3-12

Vi tar emot 
Friskvårdscheckar och 
Friskvårdskuponger

Satsa på

friskare personal!

NÖDINGE. Inför de 
nationella proven i 
höstas funderade lära-
ren Joakim Deling på 
hur han skulle kunna 
hjälpa sina elever i 
Ale gymnasium med 
matten även kvällstid. 

Svaret blev att starta 
en Facebook-sida där 
han svarar på deras 
frågor.

Med hjälp av en elektronisk rit-
bräda som kopplas till datorn 
löser han matteuppgiften sam-
tidigt som han förklarar. Film-
snutten läggs sedan ut på Face-
book-sidans nyhetsfält, som är 
öppet för alla att ta del av.

– Tanken från början var 
egentligen bara att ha öppet 
sidan veckan före provet, men 

eftersom jag märkte att elev-
erna uppskattade den bestäm-
de jag mig för att fortsätta. Jag 
hade nog trott att det skulle bli 
mer, men det är ännu ganska 
nytt. Innan proven vill jag att 
det ska gå upp, men jag testar 
och ser vad som händer.

Bland lärarna på Ale gym-
nasium är han inte ensam om 
att hjälpa eleverna hemifrån. 
Några av hans kollegor svarar 
på frågor genom chatten MSN 
eller Skype, där man kan föra vi-
deosamtal via Internet.

Inga måsten
Joakim Deling är noga med 
att Facebook-sidan enbart ska 
handla om mattehjälp och har 
därför valt att starta upp en ny 
”företagssida” istället för att an-
vända sin privata.

För eleverna innebär den 

nya tekniken helt andra möj-
ligheter att få hjälp även efter 
skoldagens slut, men det finns 
ändå några farhågor.

– Det får inte bli att lärarna 
känner att de måste ha en Face-
book-sida och hjälpa elever på 
kvällstid. Det är upp till varje 
person hur man vill göra och det 
är viktigt att kunna ha ett privat-
liv. Jag sitter redan mycket vid 
datorn på kvällarna eftersom jag 
redigerar foton. Att göra en film 
till sidan tar kanske tio minu-
ter och det känns bra att kunna 
hjälpa till. Skulle det däremot 
bli för mycket jobb med det 
så lägger jag ner, säger Joakim 
Deling och fortsätter:

– Ale gymnasium är en IT-
skola och det är kul att kunna 
använda sig av den nya tekniken.

JOHANNA ROOS

– Uppskattat bland elever i Ale gymnasium

Mattehjälp. Joakim Deling, lärare i matematik och fysik på Ale gymnasium, hjälper eleverna 
med matteuppgifter på Facebook.

Mattehjälp på Mattehjälp på Mattehjälp på 
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ALE. Utbildningsnämn-
den föreslår att 3 mil-
joner kronor i investe-
ringsmedel ska omdis-
poneras och läggas 
på att köpa in datorer 
till elever i en-till-en-
projektet.

– Målet är att alla 
grundskoleelever ska 
ha varsin dator vid års-
skiftet, säger Peter 
Madsen, verksamhets-
chef.

Utbildningsnämndens inves-
teringsanslag på samman-
lagt över 4 miljoner kronor 
var tänkt att användas till ett 
nytt yrkesförberedande pro-
gram på Ale gymnasium, men 
då det inte längre kommer att 
genomföras föreslås nu en 

omdisponering.
En-till-en-projektet, som 

startades under 2009, går ut 
på att alla elever i grundsko-
lan ska få tillgång till en egen 
dator under hela skoltiden. 

Än så länge har årskurs 1-4 
fått datorer och under våren 
planerar man även att införa 
dem för femmor och sexor. 
Om planen går i lås kommer 
även högstadiet ha fått dato-
rer innan 2013. 

– Vi har fått klartecken för 
att gå vidare, men det är inte 
bara pengar som behövs. Or-
ganisationen ska också hinna 
med i utslussandet och lärar-
na måste ha en grundläggan-
de utbildning. Eftersom Ale 
kommun ligger långt fram i 
projektet kan det även vara 
svårt att hitta fortbildnings-

möjligheter. Datorerna ska 
användas i lärande syfte och 
det tar tid att anpassa och 
hitta fungerande arbetssätt, 
säger Peter Madsen.

Datorerna behåller eleven 
i tre år innan de byts ut och i 
slutet av nian lämnas de till-
baka till skolan.

De långsiktiga målen med 
en-till-en är att anpassa ut-
bildningen efter den nya tek-
niken för att få en ännu effek-
tivare hävstångseffekt.

– Nästa steg blir att skräd-
darsy utrustningen efter elev-
erna, vilket kanske i första 
hand gäller gymnasiet. Be-
hovet av verktygen ser olika 
ut beroende på vilken utbild-
ning man går.

Datorer till alla grundskoleelever innan 2013

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Målet är att alla grundskoleelever ska ha varsin dator vid årsskiftet.


