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ÄLVÄNGEN. 9B1 på 
Aroseniusskolan är en 
kreativ klass. 

Eleverna lyckades 
spara ihop tillräckligt 
med pengar för att åka 
på en studieresa till 
Kroatien. 

Med sig hem fick de 
många nya insikter, 
inte minst om hållbar 
utveckling.

För två veckor sedan kom de 
hem efter att ha spenderat tio 
dagar i den kroatiska staden 
Benkovac i regionen Dalma-
tien. 

Under våren har elever-
na arbetat med att under-
söka Göteborgsregionen ur 
olika perspektiv med fokus på 
hållbar utveckling, energifrå-

gor och teknik. Syftet var att 
kunna jämföra med hur sam-
hället ser ut i Kroatien. 

– Vi har till exempel tagit 
reda på hur det fungerar i 
samhället med till exempel 
sophantering, energiförbruk-
ning och närproducerad mat, 
berättar Johanna Karjalain. 

Genom utbyte med en 
kroatisk högstadieklass, som 
arbetar på liknande sätt, 
kunde de se tydliga skillna-
der mellan länderna. Förut-
om hållbar utveckling och 
samhället i sin helhet, lärde 
de sig också mycket om skol-
kulturen, som inte riktigt är 
som i Sverige. 

– Skolan var mycket mer 
strikt än här. Eleverna fick 
till exempel tilltala lärarna 
med ”magistern” eller ”lära-
rinnan”. Sedan hade de även 

regler för hur korta kjolar 
och tröjärmar de fick ha. Det 
blev ju lite konstigt när vi kom 
där i korta shorts och linnen. 
De fick inte heller ha med 
sig mobilen till skolan, säger 
Linn Hultberg. 

Väl hemma igen höll de 
en presentation om resan 
infört resten av skolan och till 
hösten ska de antagligen re-
dovisa även för Utbildnings-
nämnden.

Samlade in pengar
För att kunna förverkliga 
drömmen om en klassresa till 
ett annat land har det krävts 
att de samlat in pengar själva. 
De har bland annat ordnat 
middagar för föräldrarna, 
uppträtt med teatrar, sålt fi-
kabröd och deltagit i en ”dissa 
tobaks-tävling” i Stockholm. 

– Det är skolans drivnaste 
klass och de har varit otroligt 
duktiga på att samla in pengar 
som gjorde det möjligt för 
dem att åka på resan, säger 
klassföreståndaren Monica 
Täng Ekfeldt, som också var 
med i Kroatien. 

Vistelsen i Kroatien inklu-
derade bland annat besök till 
grottan Vranjaca, kejsaren 
Diocle-Tianus palats och en 
fartfylld forsränningstur.  

För eleverna i klass 9B1 
har resan betytt mycket, inte 
minst blev det en rejäl skjuts 
för självförtroendet. När 
eleverna nu lämnar högsta-
diet bakom sig har de med 
sig att allt är möjligt. 

Klassresa gav perspektiv
– Klass 9B1 i samarbetet med 
elever från Kroatien

PÅ AROSENIUS

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Johanna Karjalain, Linn Hultberg, Elin Henricsson, Eric 
Berndtsson, Angelica Andersson och Malin Bengtsson i klass 
9B1kom hem från Kroatien för två veckor sedan.

Olika kulturer. Aroseniuseleverna har fortfarande nära kon-
takt med sina nyvunna kroatiska vänner via Facebook. 

NÖDINGE. Ungdomar i 
Ale ska inte behöva gå 
sysslolösa på sommar-
lovet. 

Det ska Jonas Berg-
qvist och Rami se till. 

Mötesplats Ungdom 
Ofta, som invigs på 
måndag, är fullspäckad 
av aktiviteter.
Mötesplats Ungdom har redan 
från starten gått ut på att det är 
ungdomarna själva som arrang-
erar. 

Därför tar projektledaren 
Jonas Ekstrand ett steg tillbaka 
och lämnar plats åt sommarens 
arrangörer Jonas Bergqvist 
och Rami. Hjälpen finns alltid 
precis runt knuten, men det är 
ungdomarna som håller i trå-
darna. 

– Jag är numera underord-
nad, skojar Ekstrand.

Med start nu på måndag 
kommer Mötesplats Ungdom 
Ofta hålla öppet varje måndag, 
onsdag och fredag under två 
veckor innan de tar paus för att 
sedan öppna igen i slutet av juli. 

På invigningen nu på 
måndag den 18 juni bjuds det 
på musik och häng för alla ung-
domar från 13 år. 

Till skillnad från i fjol fick 
man uppdraget tidigare i år och 
därför har planeringen blivit 
bättre. Här pratar vi stora idéer.

– Det kommer att vara allt 
från musikframträdanden, 
stora vattenkrig, hoppborg och 
fest till filmkvällar, chill och 
soft häng. Tanken är att det 
ska finnas något för alla och 
att ungdomarna själva ska få 
komma med egna idéer på vad 
de vill göra. Vi har en budget 
avsatt för det, utöver det som 
redan är planerat, säger Rami. 

De har även drivit på för att 
få ha öppet senare, något de tror 
ska få positiva effekter. 

– Det är där man kan fånga 
upp de som kanske annars hade 
åkt in till stan och druckit. Då 
hoppas vi på att man istäl-
let kommer till Mötesplats 
Ungdom och har roligt tillsam-
mans med oss, säger Jonas. 

JOHANNA ROOS

SOMMARCYKLAR!
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ÄLVÄNGENS CYKEL  

24” CRESCENT DIRT
24-vxl shimano acera. Alu ram, skivbroms
Färger: Orange eller vit. Rek pris 3.795:-

CRESCENT HYBRID
27-vxl deore växlar. Mekanisk skivbroms, 
fjädrande framgaffel låsbar. Rek pris 6.995:-

Se fl er erbjudanden på www.alvangenscykel.se

CRESCENT 3-VXL POJK
Alu ram, fjädrande framgaffel, skärmar Färger: Blå, svart eller vit. Rek pris 3.295:-

2.795:-VÅRT PRIS

5.495:-REA

3.495:-

Jonas Ekstrand, projektledare på Mötesplats Ungdom har 
blivit underordnad sommararrangörerna Jonas Bergqvist 
och Rami.

Sommarlovet invigs

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Öppet: Vardag 9.30-19.00
Lördag 9.30-15.00 • Söndag 11.00-15.00

Orkideé
3-5 stänglade 

Petunia
6-pack 20:-
Blomstersäck

129:-
199:-

Gäller t o m 17 juni 2012, med reservation för slutförsäljning.


