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Adina Hälsan vårdcentral 
och BVC i Nol 

Tel:031-383 04 20, 
www.adinahalsan.se

Vardagar 8-17, Drop in 8-16

Träffa vår personal och ta del av verksamheten, 
vi bjuder på förfriskningar.

Välkomna!

HÄLSOTEST

- Ligger du i riskzonen 

avseende din livsstil?

ÖPPET HUS
Lördag 20 oktober kl 11-15

Prickmottagning

- Kontroll av leverfl äckar.

Nallemottagning

- BVC tar pulsen på 

barnens kramdjur.

I samband med den nationella uppmärksamhetsveckan 
”Ett friskare Sverige 2012” bjuder vi in till:

NÖDINGE. Ingen kan ha 
undgått insamlingen 
för Världens Barn.

Elever från Nödinge-
skolan engagerade sig 
på sitt alldeles speci-
ella sätt.

I fredags bjöd barnen 
på vacker sång utanför 
Ica Kvantum samtidigt 
som bössor gick runt 
bland besökarna.

Sången hördes över hela Ale 
Torg och eleverna tog i från 
tårna när de stämde upp för 
Världens Barn.

– Jag är själv med i Värl-
dens Barn-kommittén i Ale 
och när jag pratade med elev-
erna om vad vi kunde göra så 
dök den här idén upp. Barnen 
älskar att sjunga, så det var 
inga som helst problem att få 

dem involverade, säger Britt-
Marie Hagman.

En förskoleklass och två 
tvåor promenerade från 
Nödingeskolan till Ale Torg. 
Väl framme vid Icas entré 
möttes de av ett stort folkvim-
mel, som stannade upp och 
lyssnade till elevernas välre-
peterade framförande.

– Killarna och tjejerna var 
mycket stolta när de vandrade 
hemåt. De var också nyfikna 
på hur mycket pengar som 
Röda Korsets representanter 
lyckades samla in i bössorna. 
Det blir spännande att se 
slutresultatet, avslutar Britt-
Marie Hagman.

JONAS ANDERSSON

Stämde upp för Världens Barn

Nödingeskolans elever från förskoleklass och årskurs två 
stod vid Ica Kvantums entré i fredags och framförde sånger 
för Världens Barn.

VÄLKOMMEN TILL EN 
RIKTIG MATAFFÄR

Öppet alla dagar 8-22

PAPRICAKLUBBEN
Fredag 19/10 kl 15-18 och lördag 20/10 kl 11-15

Paprikaklubben och ansiktsmålning 
för alla barn mellan 3-12 år
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Fitness Baguette/
Ciabatta

4 för 25:-
Bonjour 120-90g.

Jfr pris 52,08-69,44,-/kg

Pris per styck 9,95
Mycket kul händer!

Välkommen att anmäla ditt barn. 
Du som redan är medlem, hjärtligt välkommen du med! 
(Som vårdnadshavare behöver du ha ett giltigt ICA Kort)

Nybakade bakeoffbröd!

Dietist i butiken!

På fredag kl 12-18 är du välkommen att träffa en 

dietist i butiken som bjuder på något gott.

Klockan 12.30 och 15.30 har hon köprundor för 

att visa bästa val av vara.

Aprikoser soft 

15:-/st
ICA 200g. Jfr pris 75,-/kg

Nyskördade 
Morötter 

5:-/st
ICA Sverige 1 kg. Klass 1

GÖTEBORG. Elever från 
Ale gymnasium tura-
des i förra veckan om 
att bemanna skolans 
monter under Gymna-
siedagarna på Svenska 
mässan. 

Många har frågat hur 
man åker dit och då 
har vi fått berätta om 
den nya pendeln, säger 
Amilia Häger.

Hon går andra året på Estet-
programmet med musikin-
riktning, som även läser ihop 
med samhällsklassen.

Tillsammans med Johan 
Lansenheim, som går sista 
året på Omvårdnadspro-
grammet stod hon beredd 
att marknadsföra Ale gymna-
sium för elever i årskurs åtta 
och nio på Svenska mässan i 
torsdags. 

Sammanlagt medverkade 
98 utställare under den 13:e 
upplagan av Gymnasieda-
garna.

– Vi fokuserar på att det 
är en liten skola där man inte 
bara blir ett namn i registret 
utan en person som tar plats. 
Vi berättar även att det är 
bra relationer mellan lärare 

och elever och att man kan 
känna sig trygg. Även de fina 
lokalerna försöker vi att lyfta, 
säger Amilia.

Besökarna hade även 
frågor kring hur man åker dit 
och om det finns bra matstäl-
len och butiker i närheten är 

– Det är många saker 
runt omkring som eleverna 
är nyfikna på, som i fall det 
finns pizzeria i närheten och 
så vidare, säger Johan. 

Seminarieform
Framåt kvällen var det för-
äldrarnas tur att ställa frågor 
till Ale gymnasiums repre-
sentanter och då handlade 
det mer om behöriga lärare, 
gruppstorlek och lokaler. 

– Det är en stor fördel 
med mindre grupper där 
undervisningen kan ske i 
seminarieform och man 
jobbar tillsammans på ett 
helt annat sätt, säger läraren 
Morgan Svensson, som även 
han framhåller lokalerna som 
en enorm tillgång.

– Varje morgon känner 
man en sorts tacksamhet när 
man går in i skolan, bild-
ningsborgen.

Syokonsulenten Mari-

anne Alfredson, som också 
hon medverkade på mässan 
tror och hoppas att den nya 
kollektivtrafiken med pen-
delstation i Gamlestan ska 
locka elever från östra Göte-
borg. 

”Skugga program”
Hon är dock inte säker på att 
en så omfattande mässa är 
det bästa sättet att marknads-
föra sig på. 

– Det blir väldigt mycket 
att ta in på en och samma 
gång. Ett alternativ hade 
varit en digital mässa med 
mer utförlig information 
om utbildningarna. Ale 
gymnasium erbjuder elever 
att komma och ”skugga ett 
program”. Man anmäler sig 
och är sedan med en dag på 
skolan för att få en inblick i 
hur det är.

Efter tre fullspäckade 
dagar på Svenska mässan 
håller man nu tummarna för 
att många ska ha fattat tycke 
för gymnasiet med fjärilsfor-
mat tak i en utav Göteborgs 
snabbast växande kranskom-
muner.

Ale gymnasium intog mässan
– Fullspäckat schema på Gymnasiedagarna

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Välkomna till Ale. Amilia Häger och Johan Lansenheim tog emot besökare i Ale gymnasiums 
monter på Svenska Mässan under Gymnasiedagarna.


