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ÄLVÄNGEN. Strax efter 
lunch kom tåget.

Genom Älvängens 
centrum parerade låg-
stadiebarnen.

Ingen kunde undgå 
att det var Fritidshem-
mens dag som firades i 
tisdags.
Med plakat och med sed-
vanlig riddarutstyrsel änt-
rade elever och personal 
från Älvängensskolan ortens 
handelsstråk. Som sig bör 
lyste solen och på marschen 
upp mot skolgården vinkade 
barnen till alla de bilister och 
övriga centrumbesökare som 
påmindes om vad som var i 
görningen.

Tillbaka vid Älvängen-
skolan startade utomhusak-
tiviteterna där det handlade 
om vikingatida lekar. Som 
traditionen bjuder så serve-
rades barnen lunch i form av 
nygrillade hamburgare.

Stämningen var på topp 
under hela eftermiddagen 
och förutom barn och perso-
nal deltog även en del föräld-
rar i firandet.

JONAS ANDERSSON

Lekfullt firande på Älvängenskolan

Elever och personal från Älvängenskolan tågade genom Elever och personal från Älvängenskolan tågade genom 
centrum för att fira Fritidshemmens dag i tisdags.centrum för att fira Fritidshemmens dag i tisdags.

Lunchen som serverades ute på skolgården var uppskattad Lunchen som serverades ute på skolgården var uppskattad 
av alla.av alla.Många udda och roliga lekar.Många udda och roliga lekar.

Denna riddarfight slutade oavgjort.Denna riddarfight slutade oavgjort.

NÖDINGE. I tisdags 
hölls en föreläsning för 
alla killar i årskurs 8.

Kommunens skolku-
ratorer, socialpedago-
ger och folkhälsoplane-
rare Birgitta Fredén var 
ansvariga för genom-
förandet.

På scenen i Ale gym-
nasium stod två repre-
sentanter från Macho-
fabriken. 

Machofabriken är Sveriges 
första nationella jämställd-
hetsprojekt för unga, som 
sätter killar och manlighet 
i fokus. I projektet har ett 
metodmaterial med interak-
tiva övningar, handledning 
samt en dvd med 17 korta 
filmer tagits fram. Målet är 
att unga som arbetat med 
Machofabriken ska uppleva 
att de, trots påverkan utifrån, 
själva kan ta makten över 

sina liv och också kan och vill 
skapa utrymme för andra att 
ta makten över sina.

– Med filmer och övningar 
hoppas vi väcka många nya 
tankar för en mer jämställd 
värld, där kön inte spelar 
roll för vilka möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter 
vi har. Machofabriken är ett 
metodmaterial som inte ger 
enkla svar på komplicerade 
frågor. Istället uppmuntrar vi 
till en process där vi tillsam-
mans omprövar gamla kartor 
och ritar nya, Oskar Pers-
son som besökte Nödinge 
tillsammans med sin vapen-
dragare Joel Persson.

– En utmärkt föreläsning 
och faktum är att vi redan 
har påbörjat det här arbetet 
på vår skola, konstaterade 
Raimo Käkelä, socialpeda-
gog på Himlaskolan.

Kollegan på Aroeniussko-
lan, Martin Löwendahl, var 

inne på samma spår.
– De använde ett schysst 

symbolspråk i föreläsningen 
och med lådorna blev det 
väldigt tydligt. Det är väldigt 
lätt att man som kille bygger 
in sig med förväntningar 
från omvärlden. Hur ska 
jag kunna vara mig själv när 
det förväntas att jag ska vara 
någon annan?

I höstas bjöds tjejerna i 
årskurs 8 in till en föreläs-
ning med Mia Börjesson, 
socionom, som bland annat 
berörde temat självkänsla.

FOTNOT. Machofabriken är ett 
samarbete mellan Män för Jäm-
ställdhet, Riksorganisationen för 
kvinnojourer och tjejjourer i Sve-
rige (Roks) och Sveriges Kvinno- 
och Tjejjourers Riksförbund 
(SKR). Machofabriken möjliggörs 
med medel från Arvsfonden.

Kommunens skolkuratorer och socialpedagoger i samspråk med Machofabrikens represen-
tanter Oskar Persson och Joel Persson.
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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se
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Machofabriken kom till NödingeMachofabriken kom till Nödinge

– Föreläsning för killar i årskurs 8

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Släpper ut låga  
114 g/km CO2


