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DATAKURSER FÖR 
NYBÖRJARE
Passar dig som aldrig tidigare 

använt dator. Varje kurs är 4x2 

timmar, onsdagar kl. 10.00 – 

12.00. Startdatum: 5 september, 3 

oktober, 7 november. Kursledare: 

Lena Wingbro. Kurserna är gratis. 

Fyra deltagare per kursomgång. 

För mer information samt anmälan, 

kontakta Studieförbundet 

Vuxenskolan i Ale:

telefon 0303-74 85 02,

epost: ale@sv.se

 

LÄSA SJUNGA GUNGA
Nyhet på Ale bibliotek i höst. För 

barn 1 - 2 år. Vi läser, ramsar och 

sjunger. Fem tisdagar klockan 

11.00. Start 11 september.

Anmäl dig till sofie.nenonen@ale.

se eller på telefon 0303-33 02 16 

senast 7/9. Anmälan gäller samtliga 

tillfällen.

SAGOSTUNDER 
på biblioteken i Skepplanda och 

Älvängen

Skepplanda: måndagar kl. 11.00. 

Start 3 september. För barn 3 - 5 år

Älvängen: onsdagar kl. 10.00. Start 

5 september. För barn från 3 år.

 

SAGOKLUBB 
för alla barn på Surte bibliotek

Nu startar Sagoklubben 

Drakonsdag för alla barn mellan 2 

och 7 år. Vi läser sagor och pysslar 

tillsammans med draken Albin. 

Start 24 augusti kl. 14.30, därefter 

varannan onsdag. Yngre syskon får 

gärna följa med! Anmäl dig och ditt 

barn på biblioteket, e-post sara.

dahl@ale.se eller

telefon 0303-33 01 71.

GRUNDSÄRSKOLAN
Telefonnummer till skolexpeditio-

nen: 0303-33 04 73.

Grundsärskolans elever i Älvängen 

börjar kl 08.20 och skolskjuts går 

enligt schema. 

SURTESKOLAN
Telefonnummer till skol- 

expeditionen:  0303-33 06 54

Samling för alla elever kl 09.00 

på skolgården (vid regn i idrotts-

hallen), därefter går alla till sina 

klassrum.

BOHUSSKOLAN
Telefonnummer till skol- 

expeditionen: 0303-33 01 35

F-6 startar kl 08.00 skoldag enligt 

schema.

7-9 startar kl 08.00 skoldag enligt 

schema.

På uppstartsdagen samlas alla 

elever F-6 och 7-9 i sina hemklass-

rum. 

Föräldramöte för åk 7 äger rum 

den 20 augusti kl 18.00 i aulan på 

Bohusskolan. 

KYRKBYSKOLAN 

Telefonnummer till skol- 

expeditionen:  0303-33 01 91

För Kyrkbyskolan gäller uppstarts-

vecka tisdag till fredag (21-24/8). 

Alla elever börjar kl 09.00 och slutar 

kl 14.00 varje dag.

Föräldrar med barn som börjar års-

kurs 6 på Kyrkbyskolan är välkomna 

till ett föräldramöte tisdagen den 

28 augusti, kl 18-20. 

NOLSKOLAN 

Telefonnummer till skol- 

expeditionen: 0303-33 04 40. 

Rektor: 0303- 33 04 13

Nolskolan börjar kl 08.30.  

Skoldag enligt schema.

HIMLASKOLAN
Telefonnummer till skol- 

expeditionen: 0303-33 03 69, 

Himlaskolan startar kl 08.30 och 

slutar kl 13.30.

Välkommen på öppet hus måndag 

den 20 augusti mellan kl 17-19 och 

träffa ditt barns mentorer.

Föräldramöte för alla nya sexor 

måndag den 20 augusti mellan 

 kl 18-19.30 i Folkets hus i Alafors.

AROSENIUSSKOLAN 

Telefonnummer till skol- 

expeditionen: 0303-33 04 47 

Aroseniusskolan börjar kl 08.30  

och slutar kl 13.00.

MADENSKOLAN 

Telefonnummer: 0303-33 04 63

Madenskolan börjar kl 08.20 och 

slutar kl 13.00. Från och med  

22 augusti skoldag enligt schema.

ÄLVÄNGENSKOLAN 

Telefonnummer: 0303-33 07 76

Förskoleklass kl 09.00–10.00. Års-

kurs 1 och 2 kl.08.20–13.20.

Alla föräldrar bjuds på fika på skol-

gården från kl 09.00. 

Fritids är öppet som vanligt.

NÖDINGESKOLAN 

Telefonnummer till skolexpeditio-

nen:  0303-33 02 04

Nödingeskolan börjar kl 08.10 med 

gemensam samling på skolgården. 

GARNVINDESKOLAN
Telefonnummer till skol- 

expeditionen: 0303-33 04 97

Förskoleklass och årskurs 1-3 har 

skoldag kl 08.00-11.50.

Fritidshemmen är öppna som 

vanligt

ALBOSKOLAN
Telefonnummer till skol- 

expeditionen 0303-33 04 97

Alboskolan börjar kl 8.00 och alla 

elever slutar kl 13.40.

Alla elever samlas på skolgården 

kl 8.00, därefter går alla till sina 

klassrum.

ALE GYNASIUM
Upprop för Ale gymnasium tisdag 

21 augusti 2012

Tel. 0303-33 00 69 – 33 09 54

Upprop för årskurs 1 är i teatern  

kl 10.00.

Upprop för årskurs 2 och 3 är i 

teatern kl 11.30.

Uppropsdagen slutar årskurs 1 ca 

kl.13.00 och årskurs 2 och 3

ca kl 14.00.

En lättare lunch serveras.

De gamla skolkorten från förra 

läsåret gäller under perioden 6/8 – 

15/9 2012.

Mer informations finns att läsa på 

Ale gymnasiums hemsida,  

www.alegymnasium.ale.se

SKOLSKJUTS OCH BUSSKORT 
FÖR GRUNDSKOLAN

INFÖR DET NYA SKOLÅRET
Föregående skolårs busskort gäller 

till och med den 14 september. Nya 

skolskjutsberättigade elever åker 

utan busskort på uppropsdagen.

ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS 
OCH BUSSKORT
Blanketter för ansökan om olika 

former av skolskjuts, kostnadsfria 

busskort eller subventionerade 

busskort för grundskolelever finns 

på Ale kommuns hemsida (www.

ale.se/utbildning-och-barnomsorg/

blanketter-).

Obs! Från och med höstterminen 

2012 gäller en ansökan om  

skolskjuts eller kostnadsfria  

busskort bara för ett skolår i  

taget och måste sökas på nytt 

inför varje skolår.

Från och med den 1 augusti  

besvarar kommunens skolskjuts-

handläggare frågor om skolskjuts 
och busskort på telefon  

0303–33 00 92 mellan kl  09-15.

Skolstart höstterminen 
2012 i Ale kommuns 
skolor

Ta tag i din framtid!
Det finns många sätt att komma tillbaka till arbetsmarknaden eller göra ett nytt yrkesval. 

Antingen fördjupa sig inom ett område eller att vidareutbilda sig för att stå starkare när 

arbetschansen kommer – det gäller att ta chansen, att ta tag i sin framtid.

Aktuellt kursutbud www.ale.se/komvux
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Grundskolorna, gymnasieskolan och obligatoriska 

särskolan  startar tisdag den 21 augusti. Eleverna 

har hel skoldag och serveras lunch i skolan. Even-

tuella undantag framgår av respektive skolas infor-

mation nedan. Eventuell inflyttning eller utflyttning 

ska anmälas snarast till respektive rektorsexpedi-

tion. 


