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Camilla Waltersson Grön-
vall besökte nyligen Nöding-
eskolan tillsammans med sin 
partivän, det moderata kom-

munalrådet i Ale kommun 
Mikael Berglund.

– Att göra studiebesök är 
inspirerande och det beri-

kar. Det är viktigt att vi poli-
tiker gör kontinuerliga ned-
slag i verkligheten. Eftersom 
jag är lärare i grunden känns 
det extra roligt att få komma 
ut och hälsa på i skolan. Jag 
älskar den här miljön, säger 
Camilla Waltersson Grön-
vall.

Camilla har tagit del av 
Ale kommuns satsning på 
en-till-en-datorer och även 
uppmärksammat Nödinge-
skolans förbättrade resultat 
sedan den moderna tekni-
ken gjorde sitt intåg i klass-
rummet.

– Det som bekymrar mig är 
att det ser så olika ut i landets 
lärsalar. Det här klassrummet 

bekymrar mig emellertid inte 
– tvärtom! Det är otroligt 

roligt att se hur datorn an-
vänds som ett pedagogiskt 

verktyg i un-
dervisning-
en och till 
vilken nytta 
det är när 
det gäller 
läs- och skri-
vinlärning, 
säger Camil-
la.

Britt-Ma-
rie Hagman 
har arbetat 
40 år som 
lärare och 
hon vittnar 
om en revo-
lution.

– Kom-
munen 
gjorde helt 
rätt som sat-
sade på de 
yngre elever-
na först. Jag 
ser en otro-

ligt stor skillnad när det gäller 
inlärningen och det visar sig 
även i resultaten för de natio-
nella proven. Nu är alla med 
på tåget. Barnen skriver sig 
till läsning och lärandet blir 
mycket mer lustfyllt, säger 
Britt-Marie som ska medver-
ka på en paneldebatt i sam-
band med den stora politiker-
veckan i Almedalen.

Mikael Berglund är stolt 
över utvecklingen och att 
Ale kommuns IT-satsning 
lyfts fram i många olika sam-
manhang.

– Det händer grejer och 
vi har redan sett resultaten 
av vår satsning. Vid årsskif-
tet ska alla elever i årskurs 
1-9 ha en egen dator, avslu-
tar Berglund.

Imponerad över utvecklingen
– Riksdagskvinna besökte Nödingeskolan
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den moderata riksdagskvinnan Camilla Waltersson Grönvall gjorde nyligen ett studiebesök 
på Nödingeskolan för att se hur datorns intåg har påverkat lärandet. Här ses hon tillsam-
mans med Tarro Kotani i årskurs 1 orange.
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Modern
och miljövänlig
biltvätt!
Bekvämt och 
effektivt!

Var 6:e biltvätt är gratis!

Trevlig som mar

VI VILL ÖNSKA 
VÅRA KUNDER EN 
TREVLIG SOMMAR!
Semesterstängt 

v27-v31
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NÖDINGE. – Så här borde det se ut i alla klassrum!
Den moderata riksdagskvinnan Camilla Walters-

son Grönvall uttryckte sin förtjusning när hon 
besökte årskurs 1 på Nödingeskolan.

Snart åker klassföreståndare Britt-Marie 
Hagman till Gotland för att delta på Almedals-
veckan och berätta om datorns betydelse för 
elevernas kunskapsutveckling.

NÖDINGE. När det i 
torsdags vankades 
midsommarlunch på 
Äppelgårdens förskola 
var så gott som all mat 
ekologisk och närpro-
ducerad.

Kocken Nadin Hell-
man har många idéer 
för Ales förskolor och 
är inte rädd för att röra 
om i grytan.

– It’s time for change!
Det är ord och inga visor 

när Nadin Hellman, kock 
på Äppelgårdens förskola, 
pratar om sina visioner sam-
tidigt som hon fyller på skå-
larna vid midsommarbuffén. 

Karamelliserade rotfruk-
ter, färsk kålsallad, marine-
rade kikärtor med lime och 
dill, ratatouille med fetaost, 
kokt lax, tzatziki… Det enda 
som faktiskt känns igen från 
det traditionella midsommar-
bordet är sillen.

Här flödar såväl kreativite-
ten som näringsämnena. 

Innan Nadin Hellman tog 
över kommandot i Äppelgår-
dens kök har hon drivit eget 
i 24 år då hon haft ekologisk 

krog i Säve, Café i Linné och 
lunchrestaurang i Kungälv. 
En gång om året gör hon 
recept för tidningen ”Allt 
om mat”. 

För två månader sedan tog 
hon steget in i den kommu-
nala verksamheten i hem-
kommunen Ale och hon har 
kommit för att förändra.

– Ales förskolor ligger 
efter, det finns ingen varia-
tion eller nytänk. Jag blir så 
upprörd när jag hör någon 
säga att ”så här har vi jobbat 
i 20 år…”. Utvecklingen går 
framåt och vi som jobbar i 
köken måste hänga med. Inte 
minst för vår egen del, för att 
känna att det vi gör är kul och 
att det finns utrymme för kre-
ativitet och fantasi. 

Bjuder in politiker
Tidigare i vår anordnades en 
första informationsträff för 
det regionala projektet SKY 
– stark kompetens och yrkes-
stolthet som syftar till att öka 
kompetensen för kommunalt 
anställda inom kök och lokal-
vård.

– Det är ett jättebra pro-
jekt med utbildningar som 

ger ny kunskap och inspira-
tion. Tycker man inte att det 
är roligt att jobba som kock är 
man på helt fel ställe. För mig 
är mat 80 procent av mitt liv. 
Jag pratar mat, jag andas mat 
och nu vill jag inspirera andra 
som jobbar med mat.

Det hon framför allt efter-
lyser är gemensamma riktlin-
jer för förskolan där man strä-
var mot samma mål.

– Jag skulle vilja sätta mig 
med all förskolepersonal och 
hitta eniga riktlinjer som kan 
garantera kvaliteten och nä-
ringsinnehållet. Sedan vill jag 
även bjuda in de ledande poli-
tikerna hit till köket för att in-

spirera med min erfarenhet. 
På Äppelgårdens försko-

la hade man under hela mid-
sommarveckan ekologiskt 
tema där så gott som all mat 
var ekologisk och närprodu-
cerad. Ale matservice hjälpte 
till med ekologiskt kött och 
fisk. 

– Det handlar om att tänka 
om och se hur man på bästa 
sätt kan tillaga god, nyttig 
och billig mat. Här på för-
skolan har jag till och med 
fått barnen att äta kikärtor 
med hjälp av lime och dill. 
Melonsallad med pumpakär-
nor är ett annat exempel. Jag 
skulle aldrig kalla mig kock 

om jag stod och skivade gurka 
och kallade det sallad. 

Rör om i grytan
– Förskolekocken Nadin Hellman 
vill inspirera till nytänk

PÅ ÄPPELGÅRDEN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Nadin Hellman bojkottar allt vad ”femveckorsmenyer” heter 
eftersom det hämmar nytänkandet. 

Den annorlunda midsommarlunchen på Äppelgårdens försko-
la var uppskattad bland såväl barn som personal.


