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LÖDÖSE. I förra veckan 
fick samtliga högsta-
dieelever i Lilla Edets 
kommun varsin iPad. 
Eleverna på Tingbergs-
skolan var först ut.

Glädjen gick inte att 
ta miste på.

Bara några veckor in på det 
nya läsåret var det dags för 
högstadieeleverna på Ting-
bergsskolan att få sina nya 
verktyg. Kommunledning-
ens beslut att låta alla ungdo-
mar i årskurs 7-9, Tingbergs-
skolan och Fuxernaskolan, få 
en iPad är efterlängtat. Det är 
inte bara eleverna som hyllar 
kommunens satsning utan 
även personalen.

 – Det är ett välkommet 
verktyg i undervisningen, ett 
förhållandevis enkelt redskap 
att använda. En iPad är an-
vändarvänlig, mer lätthan-

terlig än exempelvis en dator, 
förklarar Tingbergsskolans 
rektor Susanne Lavén.

Hennes kollega på Fuxer-
naskolan, Andréas Somos, 
är inne på precis samma linje.

– En iPad har kort start-
tid och en teknik som nästan 
är självinstruerande, väldigt 
logisk måste jag säga. Den 
liknar i många avseende en 
smartphone som flertalet av 
våra elever redan behärskar, 
säger Andréas Somos.

Vad är den största vin-
sten med att eleverna nu 
har en egen iPad?

– Att pedagogerna kan 
nyttja olika lärstilar i under-
visningen. Man kan exem-
pelvis använda sig av ljudfi-
ler, text, film och så vidare på 
ett väldigt enkelt sätt. Det blir 
ett nytt sätta att arbeta, där 
eleverna kan vara mer aktiva. 
iPads är också utrustade med 

en bra anteckningsbok och en 
kalenderfunktion som är fan-
tastisk, säger Andréas Somos.

– Eftersom det är ett digi-
talt verktyg det handlar om 
så kommer det nya uppdate-
ringar automatiskt hela tiden. 
Det finns också en mängd gra-
tisapplikationer som vi inom 
skolans värld kan ha nytta av. 
Utvecklingen är enorm.

Varför iPads till hög-
stadieungdomar och inte 
en satsning mot de yngre 
eleverna?

– Någonstans ska man 
börja och varför inte i hög-
stadiet? Lilla Edets kommun 
har bestämt sig för en-till-en-
satsning och just i det avseen-
det är iPads en väldigt lämp-
lig produkt för den här mål-
gruppen.

Glädjerus på Tingbergsskolan
– iPads till alla högstadieelever i Lilla Edet
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Nöjda rektorer, Susanne Lavén på Tingbergsskolan och Andréas Somos på Fuxernaskolan. I 
förra veckan försågs samtliga högstadieelever i Lilla Edets kommun med varsin iPad.

Nu erbjuder vi ett antal bostadsrättslägenheter med genomgående 

hög standard och ett fantastiskt läge vid Backa Säteri i direkt 

anslutning till Nödinge Golfbana.

Lägenheterna är på 74 kvm med 2 alt 3 rum på markplan med ute-

plats eller en trappa upp med balkong. Det fi nns också vindsvåningar 

på 63 kvm med öppen planlösning, högt i tak och loft. 

Priser mellan 995.000 – 1.555.000 kr och månadsavgift från 3.800 kr.

ENDAST 8 LÄGENHETER KVAR!
FRÅN 995.000 KR.

För mer information kontakta 

Anders Östlund. BoSkaparna.

Tel: 0730-96 08 55, 0703-44 40 74. 

www.boskaparna.se
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Vägbeskrivning
Kör av infart mot Ale Torg och följ golfskyltar till Backa Säteri.

Färre barn skulle smittas 
av HIV. Det var målet med 
den sydafrikanska utbild-
ningsmodellen. 

Ingen hade väntat sig 
så stora sidoeffekter - att 
barnen blev mer engage-
rade i sitt skolarbete och 
trodde mer på sig själva. 

Nu ska Bohusskolan i 
Ale använda sig av samma 
metod översatt till svens-
ka villkor.

Birgitta Augusts-
son, temaledare för soci-
ala investeringar, blev in-
tresserad av modellen när 
hon var på en konsert med 
elever från Star for life i 
vintras.

– Jag kände att här måste 
Ale vara med. Vi tog kon-
takt och det beslutades att 
en skola i kommunen ska 
testa metoden tillsammans 
med två skånska skolor.

Självklart går det inte att 
göra exakt som i Sydafrika. 
Ale är tillsammans med de 
skånska skolorna med och 
översätter det sydafrikan-

ska arbetssättet till svenska 
förhållanden. Grundtanken 
och stora delar av arbets-
sättet är detsamma –med 
hjälp av kultur och musik 
ger man eleverna en tro på 
att de faktiskt kan åstad-
komma vad de vill med 
sina liv.

 Under läsåret ska pe-
dagogerna på Bohussko-
lan titta på materialet och 
utbilda sig. Sedan drar det 
riktiga arbetet igång hösten 
2013, då en årskull elever 
ska utbildas med det syd-
afrikanska arbetssättet i 
fokus. Projektet pågår i tre 
år och under hela tiden är 
en forskare med från SKL 
(Sveriges kommuner och 
landsting).

 Ale kommun jobbar fo-
kuserat med att låta elever-
na påverka sin egen utbild-
ning och sin situation. Star 
for life är en av flera meto-
der och ska utvärderas till-
sammans med de andra ar-
betssätten.

 – Om ungdomarna mår 

bra har de större möjlig-
heter att lyckas med att nå 
sina mål på bästa sätt. När 
vi nu fick möjlighet att 
jobba med den här vink-
lingen tog vi den, säger 
Annika Sjöberg, sektors-
chef för sektor utbildning, 
kultur och fritid.

 Förtroendevalda och 
tjänstemän är överens om 
att det är spännande att få 
vara med och utveckla mo-
dellen och anpassa den.

– Att stärka barns och 
ungas självkänsla och tro på 
att de - på riktigt- kan nå 
sina drömmare är ett av de 
viktigaste uppdragen vi har. 
Ingen ska känna att de går 
i skolan för att lagen kräver 
det. Eleverna ska vara i 
skolan för att kunskaper-
na har ett värde för dem, 
säger Elena Fridfelt (C), 
utbildningsnämndens ord-
förande.

❐❐❐

ALE. Det blir en buss 
till varje tåg, men det 
gäller att bo på rätt 
ställe.

Alvhemsborna ser 
ut att bli stora vin-
nare med buss varje 
kvart till Älvängen, 
alternativt ta sig direkt 
till stationen Lödöse 
södra.

– Det här kommer att 
bli riktigt bra, bitarna 
faller på plats, säger 
Stefan Krafft på Väst-
trafik.

Kollektivtrafiken vänder blad 
i Götaälvdalen i allmänhet 
och Ale i synnerhet. Någon 
busstrafik till Göteborg, 
med ett undantag (linje 402 
från Nödinge), kommer inte 
att finnas. Nu är det tåget 
som gäller. Från Skepplanda 
kommer det under rusnings-
trafik (ca 06.30-08.30) att gå 
en buss varje kvart till pendel-
stationen i Älvängen. Likaså 
är det från Alvhem. Boende i 
Älvängen får läsa tidtabellen 
lite mer noga. Från vårdcen-
tralen kommer det att gå en 
buss varje halvtimme, det är 
bussen från Nödinge norrut 
som kommer att gå varannan 
tur runt Starrkärr, varannan 

tur lokalvägen förbi Häljered.
– Vår bedömning är ändå 

att det ska räcka, men det är 
sant alla får inte tillgång till 
kvartstrafik med buss. Det 
är däremot möjligt att för de 
som måste med tåget att ta sig 
till centrum, menar Västtra-
fiks trafikutvecklare, Stefan 
Krafft.

Bussen från Sandsjödal 
via Vimmersjön kommer att 
gå som idag, men istället för 
att ansluta till Lila Express 
kör den resenärerna till pen-
deltåget i Nödinge. Det blir 
också en ny linje från Jenny-
lund, 401, som via pendeln 
och genom hela Surte fort-
sätter till Agnesberg.

– Den kommer att gå en 
gång i halvtimmen fram och 
tillbaka, så boende i Surte 
som bor en bit från pendel-
stationen kommer att kunna 
ta bussen. De flesta bor ändå 
med pendeln inom räckhåll 
för gång och cykel, säger 
Stefan Krafft.

Linje 402 som tidiga-
re har utgått från Älvängen 
via Bäckebol till Göteborg 
kommer i framtiden att gå 
från Nödinge via Bohus och 
över älven till Eriksdal. Häri-
från blir det inte E6 till Bäck-
ebol, utan istället Tagenevä-

gen förbi Kärra och sedan till 
Göteborg.

– Det är ett försök att rädda 
kvar linjen. Den har inte varit 
så frekvent utnyttjad som vi 
önskar, säger Stefan Krafft 
som påpekar att det fortfa-
rande är möjligt att ta sig till 
Bäckebol men då via ett byte 
till buss 40 eller 43.

De nya tidtabellerna är 
fastställda, men inte publika 
ännu. Det blir de dock inom 
kort. Någon elbuss i Nödinge 
ligger inte med i tabellen.

– Nej, och jag vet inte rik-
tigt vad som händer med det 
projektet. Vi har inte varit den 
drivande parten. Vi har fullt 
upp med våra egna framtid-
sidéer, avslutar Stefan Krafft.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

En buss till varje tåg

Nu är busstrafiken till och 
från pendeln klar. Det blir en 
buss till varje tåg för nästan 
alla.

Sydafrikansk metod 
testas i Aleskola
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