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KUNGÄLVS SOLSKYDD AB  Utmarksvägen 18. Tel. 0303-644 96
Öppet: mån-tors 14-18 • fre 14-16

MONTAGE INGÅR!
VID KÖP AV INVÄNDIGT ELLER UTVÄNDIGT SOLSKYDD som rull-
gardiner, lamellgardiner, plisségardiner eller markiser, i samband 

med mässan, ingår mätning coh montage. 
Erbjudandet gäller inom 0303-området. 

Ev lift-, ställning- och elkostnader tillkommer på priset.

MÄSSERBJUDANDE!
4-15 SEPTEMBER

ÄLVÄNGEN. På Väs-
tangård är glädjen över 
den nya matematiksa-
len stor.

Affären utgör favori-
ten hos eleverna.

– Vi har skapat en 
miljö där eleverna kan 
jobba praktiskt, säger 
lärare Lis-Beth Eng-
ström.

Västangård på Aroseniussko-
lan är hemvist för sju särsko-
leelever. För ett par år sedan 
beviljades ett bidrag på 30 
000 kronor från Skolverket 
ur potten för matematiksats-
ning i landet.

– När vi skickade in vår 
ansökan hade vi tio elever. 
Det maximala beloppet som 
Skolverket delade ut var 3 

000 kronor per elev, så för 
vår del blev det bingo, för-
klarar Lis-Beth.

Bingo var också det som 
eleverna sysselsatte sig med 
när lokaltidningen kom på 
besök i förra veckan. Den 
nya matematiksalen är ljus 
och tilltalande. På hyllorna 
och i skåpen förvaras den 
utrustning som köpts in, 
bland annat vågar, tidsmä-
tare, timglas, måttband och 
så vidare. I ena hörnet har 
det iordningställts något som 
kan liknas vid en affär. Elev-
erna får plocka till sig varor 
och betala i kassan.

– Det är otroligt populärt! 
Eleverna lär sig att räkna och 
får veta värdet av olika sedlar 
och mynt. Det blir på riktigt.

I en låda finns uppgifter 

och spel innehållande diverse 
klurigheter. Här får eleverna 
utmana sig själva för att få 
fram rätt svar.

– Med ett lustfyllt lärande 
blir allt så mycket enklare, 
understryker klasslärare 
Hanna Lundqvist.

Plötsligt ropar Sara att 
hon har fått bingo. Två rader 
innebär ingen miljonvinst, 
men ändå lycka över att 
kunna titulera sig som vin-
nare i klassrummet.

– Vi är verkligen stolta 
över vårt nya rum och vi ser 
redan positiva effekter på 
inlärningen, avslutar Lis-
Beth Engström.

Lustfyllt lärande i ny matematiksal
– Välkommet bidrag till särskolans verksamhet

PÅ AROSENIUSSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I den nya matematiksalen på Västangård, som möjliggjorts 
tack vare ett bidrag från Skolverket, är affären omåttlig po-
pulär. Här är det Sanel och Evelina som agerar handlare res-
pektive kund.

Bingo! Sara blir först i klas-
sen att ha två fulla rader.

Vård- och omsorgspro-
grammet, Ale gymnasium, 
har varit i Kilanda gamla 
skola på introduktionsläger, 
onsdag-torsdag vecka 34.

Syftet var att lära känna 
varandra i klassen genom 
olika teamövningar och få 
en gruppkänsla med sina 
nya klasskamrater. De fyra 
lärarna, som var med, får en 
snabb, bra kontakt med ung-
domarna under lättsamma 
former.

Lägret startade med en 
gemensam bussresa till 
Kilanda där klassen installe-
rade sig i den stora skolsalen. 
Därefter ägde en löprunda, 
på tid, rum och det fanns 
möjligheter till bad i Hul-
tasjön.

Programmet fortsatte 
därefter med olika teamöv-
ningar både inomhus och 
ute i skogen. På torsdagen 
träffade ungdomarna både 
polis och ambulansperso-
nal som berättade om sina 
yrken. Många frågor dök 
upp och eleverna fick titta på 
ambulansens utrustning. En 
parorientering stod också på 
schemat.

Programmet lockar killar 
och tjejer som vill arbeta 
med människor i yrken som 
kräver bra fysisk och psykisk 
styrka. Det är då viktigt att 
man redan från början får 
in goda vanor och får ett 
hälsotänk.

Vädret var bra förutom 
lite korta regnskurar. Elev-

erna var trötta, men nöjda 
efter lägret. Många hade lärt 
känna en hel del av sina nya 
klasskamrater.

Britt-Mari Palmestål

Introduktionsläger i Kilanda skola

Eleverna på vård- och om-
sorgsprogrammet fick stifta 
närmare bekantskap med 
ambulanspersonalen.

Ambulansens utrustning demonstreras.

KUNGÄLVSMÄSSAN 2012

• Fri entré
• 150 utställare
• Mässerbjudanden 
 från alla utställare
• Mat och dryck
• Musikcafé
• Underhållning
• Fotoutställning
• Tipspromenad
• Tävlingar
• Lotterier
• Fiskdamm 
• Tivoli
•  Räddningstjänsten  
• Årets Kungälvsbo

Öppet: Torsdag 12-19 • Fredag 12-19 • Lördag 10-16 • www.kungalvsmassan.se

13-14-15 September
Mimershallen


