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Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Flytta med Länsförsäkringar

SKOGSNÄRA - SKEPPLANDA 
Litet, charmigt hus som kan användas både som permanentboende

eller som fritidshus. Här står skogen och väntar på dig med skön

fågelsång, blåbär och kantareller. Ca 20 min från Skepplanda Centrum.

ADRESS ALSBO 660 BOAREA CA 50 M² / 3 ROK TOMTYTA 2003 M²

PRIS 475 000 KR/BUD VISAS TO 14/6 17:00-18:00 RING/MAILA FÖR

ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0702-33 32 33

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se

ALAFORS. Ömsom regn, 
ömsom solsken.

Så var de vädermäs-
siga förutsättningarna 
när Ahlafors Fria Skola 
hade sin sedvanliga 
vårsalong i måndags 
kväll.

Pengar samlades in 
till Europas fattigaste 
barn i Moldavien.

Vårsalongen innebär ett till-
fälle för föräldrar, syskon, 
släkt och vänner att få besöka 
Ahlafors Fria Skola och ta del 
av elevernas arbete under det 
gångna läsåret. Skolbarnen är 
utspridda i respektive klass-
rum för att berätta om olika 
projekt som gjorts under ter-
minen.

En hel del aktiviteter präg-
lar också arrangemanget som 
bland annat femkamp, kon-
sert, tipspromenad och så 
vidare. Ansiktsmålning är 
också ett populärt inslag för 
den yngre generationen.

Bamba höll öppet och här 
serverades kaffe, saft och 
bullar till alla fikasugna besö-
kare. Ute på skolgården gril-
lades korv och där fanns också 
möjlighet att köpa glass.

– Detta är en festlig tra-
dition som vi håller fast vid. 
Skolan blir en mötesplats 
och vi passar på att visa upp 
delar av vår verksamhet, säger 
rektor Ingvald Lindström.

JONAS ANDERSSON

HÅLANDA. Alltifrån 
små söta möss till 
glupska krokodiler.

I förra veckan intog 
djuren Barnkullens för-
skola i Hålanda.

Den zoo-inspirerade 
cirkusföreställningen 
framkallade applåder 
hos publiken.
På våren 2007 invigdes Barn-
kullens förskola, det som ti-
digare var en kommunal 
verksamhet som löd under 
namnet Hålanda förskola. 
Numera drivs det som ett för-
äldrakooperativ.

– Vi sade upp oss från kom-
munen och hoppade på det 
här. Vi har inte behövt ångra 
oss. Det är engagerade för-
äldrar som driver verksam-
heten framåt. Det är snabbt 
till beslut och styrelsen ar-
betar intensivt, berömmer 
Pernilla Olsson och Kristi-
na Karlsson som tjänstgjort 
i lokalerna sedan 1989.

Varje vår bjuds det in till en 
cirkusföreställning. Barnen 
på äldreavdelningen Linden 

uppträder till musik.
– Detta arrangemang 

binder ihop terminen. 
Barnen visar hur de har ut-
vecklat sin motorik under året 
med inslag som balansgång, 
hopprep med mera, berättar 
Pernilla Olsson.

Barnkullens förskola är 
idag hemvist för 28 barn i 
åldern 1-6 år.

JONAS ANDERSSON

ALE. Nationella prov 
har visat att elever i 
lägre grundskolan har 
svårt med läsförståel-
sen. 

Ett samarbete mellan 
skolan och biblioteken 
har därför startats i 
Ale. 

När alla får möjlighet 
att läsa samma texter, 
ges också chansen att 
kunna arbeta mer krea-
tivt kring skönlitterära 
böcker. 

I bokhyllan hos årskurs fyra 
på Surteskolan står numera 
hela rader med likadana 
böcker – så kallade klassupp-
sättningar eller gruppupp-
sättningar som är lånade från 
biblioteket. 

Under 2011 köptes böcker 
in till Ales bibliotek för 300 
000 kronor i syfte att under-
lätta för klasser eller mindre 
grupper att kunna läsa samma 
bok samtidigt. 

Inköpen bekostades med 
statsbidrag som kommunen 
beviljats för satsningar inom 
basfärdigheterna läsa, skriva 
och räkna. 

– Tanken är att kunska-
perna ska befästas tidigt och 
därför riktar man sig i första 
hand till årskurs 1-3, men det 
har även kommit hela grund-
skolan till del, menar Katrin 
Busck, verksamhetschef. 

Maria Ankarlund, lärare 
på Surteskolan, rekryterades 
som läs- och skrivutvecklare 
och i uppdraget ingick bland 
annat att starta upp nätverket 
LÄSK – läs- och skrivutveck-
ling, med representanter från 
alla skolorna. Huvuduppdra-
get var att upprätta en läs- och 
skrivutvecklingsplan. 

Redan nu har alla lärare 
gått en utbildning där för-
fattaren till boken ”Mellan 
raderna”, Britta Stensson, 

har föreläst om hur man kan 
arbeta för att öka läsförståel-
sen.  

Genom en studiecirkel 
kring boken började lärar-
na diskutera hur man skulle 
kunna förbättra undervis-
ningen och öka måluppfyl-
lelsen. Nätverket bidrar också 
till att alla skolor arbetar på 
liknande sätt, även om man i 
dagsläget kommit olika långt 
i projektet.

Givande samarbete
Sedan augusti förra året har 
eleverna i årskurs fyra på Sur-
teskolan läst en skönlitterär 
bok i veckan, som de sedan 
har arbetat kring på olika sätt. 

LÄSK i samarbete med 
biblioteket har valt att köpa in 
nya moderna böcker av olika 
genres så att det ska finnas 
något för alla. 

– För att förstå det man 
läser är det viktigt att man 
bearbetar texterna och det 
gör vi på flera olika sätt. Det 
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Boka din annons nu!
Kent: 0303-333 739
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Owe Lång och Lars Ivars-

bo gläds åt vindkraften på 

Prässebergen.

Här är vind-
kraft positivt
LILLA EDET. På Prässe-

bergen är vindkraften en 

stor framgång.

Produktionen räcker till 

att värma upp 2000 

villor.

Åtta verk snurrar på Prässebergen 
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Tel. 0303-973 01 • Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

GLAD MIDSOMMAR

Gäller from 22/6-26/6

Midsommarafton 10-13

Midsommardagen STÄNGT

VAROR SOM HÅLLER 

DIG TORR & VARM

TRETORN SEGLARSTÖVEL

Finns även i blå

ORD.PRIS 349 KR

NU 199 KR

CLIQUE FLEECE

Brun, stl S-XXL

ORD.PRIS 299 KR

NU 49 KR

NU 799 KR

DIDRIKSON NORBA/SKY

Regnställ. Dam & Herr. 5000mm vattenpelare

Fler färger finns. ORD.PRIS 1299 KR

Öppet som vanligt hela långa sommaren!

GGGGGGGGrrrrrrriiiiiiiillllllllllllllllaaaaaaa iiiiiiii MMMMMMMMiiiiiiiiddddddddsssssssooooooommmmmmmmmmmmmmaaaaaaarrrrrrr!!!!!!!!

         Vi har Webergrillar och tillbehör.

Järnia Älvängen,

�

Lödöse 0520-66 00 10 Gäller t.o.m. 26/6

GRÖNA 
DRUVOR

:::::::::
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Ale-Surte BK arrangerade en demonstration för att visa sitt missnöje med förslaget att inte bevilja Kultur- och fritidsnämnden 

att klara driften av Ale Arena. Protesterna var förgäves. Kommunfullmäktige avslog nämndens ansökan och med stor sannolikhet bl

–Alliansen gav inga extrapengar till Ale ArenaProtestererna räckte inte
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Oro i Skepplanda.

Tar strid för 
vårdcentralen

Välkommen till PwC 
Tillsammans förverkligar vi dina visioner 
Bokföring – Rådgivning – Revision 
Älvängen 0303-74 80 55, www.pwc.com/se

24h
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SOMMAR

REA
VI ÖNSKAR ALLA EN 
TREVLIG SOMMAR!

Öppet alla dagar
hela sommaren

Måndag–fredag 10–19

Lördag 10–15

Söndag 11–15

Kultur på Mauritzberg arrangerade för andra sommaren en musikfestival i Hålanda. 500 personer valde att besöka arrangemanget nå
Tobias Nilsson, Emilia Feldt och Johanna Dahlbäck var de tre solisterna i årets operaföreställning ”En midsommarnattsdröm”.    
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Lödöse 0520-66 00 10

Mån-fre 8-21
Lör-sön 9-21

www.axums.se

Öppet som vanligt hela långa sommaren!

GGGGGGGGrrrrrrriiiiiiiillllllllllllllllaaaaaaa iiiiiiii sssssssooooooommmmmmmmmmmmmmaaaaaaarrrrrrr!!!!!!!!
Vi har Webergrillar och tillbehör.

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

Sommartoner i Mauritzberg

Öppet som vanligt hela sommaren!

24h
dygnetruntvård

Vi har öppet som vanligt hela sommaren!www.meca.se

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell städservice även erbjuder olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning  till högsta kvalité- Vi arbetar i Ale, Kungälv och 

Jag har blivit inspirerad, berörd och fått en massa ny kunskap på minsommarresa genom kommunen. Nu vill jag dela med mig av alebornas fantastiska berättelser, så luta dig bekvämt tillbaka i solstolen för nu åker vi.Johanna RoosSommarredaktör
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Vårsalong på Ahlafors Fria Skola

Ansiktsmålningen är som 
alltid ett uppskattat inslag 
på vårsalongen.

Minna och Demi i årskurs 
sex visade runt i klassrum-
met.

Böcker har blivit kul
– Skolan och biblioteken samverkar för ökad läsförståelse

Lust att läsa. Fjärdeklassarna Johan Hansson, Aldina Hodzic, Ingrid Almberg, Edin Kajdic 
och Alexander Norfalk har läst en bok i veckan sedan augusti. Läraren Maria Ankarlund och 
verksamhetschefen Katrin Busck hoppas att satsningen ska öka elevernas läsförståelse. 

kan vara genom diskussio-
ner, dramatiseringar eller på 
andra sätt arbetar med boken. 
Det är även ett roligt samar-
bete mellan lärare och biblio-
tekarier där man tillför varan-
dra kompetensmässigt, säger 
Maria Ankarlund. 

Hon tycker att sättet att 
jobba på, där alla eller en-
skilda grupper läser samma 
bok, är både kreativt och ut-
vecklande. 

– Man märker att elever-
na väljer böcker utifrån eget 
intresse och inte efter kom-
pisarna. En del som tidigare 
ratat läsning har fått upp läs-
hastigheten och även utökat 
sitt ordförråd, det är väldigt 
roligt.

Även Katrin Busck är 
mycket positiv till satsningen 
och är övertygad om att det 

snart kommer att märkas på 
elevernas resultat. 

– Många skolor har inte 
hunnit komma igång riktigt 
än, men till hösten hoppas vi 
att det ska dra igång ordent-
ligt. 

Eleverna på Surteskolan 
tycker att läsningen blivit 
både roligare och lättare 
sedan de började läsa en bok 
i veckan.

– Jag trodde inte jag skulle 
klara det, men nu läser jag 
ibland ut en bok på bara några 
dagar, säger Edin Kajdic, och 
klasskompisen Ingrid Alm-
berg tillägger: 

Om man bara läser lite 
varje kväll så är det inte svårt 
att hinna. 

Zoo roligt på Barnkullens förskola

Balansgång där det gällde 
att hålla tungan rätt i mun.

PÅ SURTESKOLAN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Dramatiserade boken. Barnen fick i uppgift att genom ett 
litet drama illustrera en scen ur boken som var extra spän-
nande, rolig eller sorglig. 


