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VÄNERSBORG. Det blev 
en silverplats för Ales 
omvårdnadselever när 
regionfinalen i årets 
Yrkes-SM avgjordes i 
Vänersborg.

Segern gick till Fal-
köping.

– Vår tävlingsduo, 
Amanda Franzén och 
Linda Larsson, gjorde 
jättebra ifrån sig, säger 
Britt-Mari Palmestål, 
lärare på omvårdnads-
programmet i Ale gym-
nasium.
Birger Sjöbergsgymnasiet 

stod som värd för regionfi-
nalen. Ale representerades 
av Amanda Franzén och 
Linda Larsson, som hade 
fått ersätta Ida Johansson 
och Maram Dakhlalla som 
vann kommunmästerskapet 
ett par veckor tidigare.

– Det blev en jämn final 
och våra tjejer föll på mål-
snöret. De har dock all 
anledning att vara nöjda med 
sin insats, berömmer Britt-
Mari Palmestål.

En jury bedömde hur 
lagen, bestående av två elever 
från respektive skola, klarade 
av ett hemtjänstbesök hos 

en man med stroke och en 
kvinna med diabetes.

Ales lag var ivrigt påhejade 
av elever från årskurs 2 och 
3 på omvårdnadsprogram-
met, som hade tagit sig till 
Vänersborg för att stötta sina 
kamrater.

– Nu räckte det inte hela 
vägen fram. Det är bara att 
gratulera Falköping och 
önska dem lycka till i SM-
finalen i Malmö i slutet av 
maj, säger Britt-Mari.

På delad tredje plats i regi-
onfinalen kom Vänersborg 
och Hagfors.
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Jämn regionfinal i Yrkes-SM

Amanda Franzén och Linda Larsson representerade Ale gymnasium när regionfinalen Amanda Franzén och Linda Larsson representerade Ale gymnasium när regionfinalen 
i Yrkes-SM för omvårdnadselever avgjordes i Vänersborg. Det blev en andraplats efter i Yrkes-SM för omvårdnadselever avgjordes i Vänersborg. Det blev en andraplats efter 
segrande Falköping.segrande Falköping.

Insamlingen börjar den 
17 april, men redan nu kan 
vi se att barn valde vinrött, 
silver och cerise som årets 
majblommefärger. Majblom-
man har en viktig roll när 
det gäller att hjälpa barn som 
har det besvärligt, och med 
ökande klyftor följer ökade 
behov av bidrag för att få 
ihop vardagen.

Majblommans färg har 
presenterats och det är första 
glimten av årets verksam-
het som bygger på att barn 
hjälper barn. Barn samlar in 
pengar genom att sälja maj-
blommor och förra året blev 
det en rekordinsamling på 
52,5 miljoner kronor på två 

veckor. Men pengarna räcker 
inte till alla behov varför vi 
nu startar vår rekryterings-
kampanj för att entusiasmera 
fler skolor och barn att delta i 
årets insamling.

Majblommans betydelse 
är större än någonsin. Mer 
än 200 000 barn lever i en 
ekonomiskt utsatt familj i 
Sverige och klyftorna ökar 
mellan de som har och de 
som inte har. Majblom-
mans 700 lokalföreningar 
delar ut bidrag till glasögon, 
gympaskor, skridskor, som-
maraktiviteter, barnkalas, fri-
tidsaktiviteter, datorer, cyklar 
och mycket annat som gör att 
barn kan vara delaktiga med 

sina kamrater i skolan och på 
fritiden.

– Vi hoppas att allt fler 
skolor vill delta i årets 
insamling som är en kon-
kret pedagogisk handling 
i skolans värdegrundsarbete 
och dessutom ger majblom-
mepengar till skolan, säger 
Lena Holm, Majblommans 
generalsekreterare.

Genom alla tiotusentals 
bidragsansökningar som 
kommer till Majblomman 
ser vi många barnfamiljers 
vanmakt som handlar både 
om de ökade klyftorna och 
om kommuner och landsting 
som inte följer de lagar som 
är tänkta att skydda barn. 

Det handlar om skolor som 
avgiftsbelägger aktiviteter 
som ingår i utbildningen, till 
exempel idrottsdagar och det 
handlar om landsting som 
inte följer hälso- och sjuk-
vårdslagen med hjälpmedel 
till barn, till exempel glasö-
gon. Majblomman är oftast 
sista utvägen.

Att barn kommer till 
tals inom Majblomman är 
centralt och ett exempel på 
det är att det är barn som 
bestämmer färgen på maj-
blommorna. Först skapar 
barnen förslag via hemsidan, 
därefter går Svenska Mode-
rådet igenom alla tusentals 
förslag och väljer ut de 

färgkombinationer som blir 
kommande års modefärger. 
Ett tiotal varianter läggs 
sedan upp på hemsidan och 
barn går in och röstar fram 
sin favorit.

– Årets majblomma för 
tankarna till en färgstark 
vårprimula och gamla brode-
rirabatter. Den vinröda nyan-
sen har en skön 70-talsvibb, 
kul mixad med silver och den 
lilla cerisa tonen som pricken 
över i, säger Lotta Ahlvar, 
vd på Svenska Moderådet.

– Det är jätteroligt att 
kunna presentera årets maj-
blomma som är kraftfull både 
i färg och vad vi kan hjälpa 
barn med, säger Lena Holm.

Majblomman 2012 har lanserats

Årets majblomma.


