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Öppet mån-tors 9 - 18, fre 9 - 16 och lör 10 - 14. Vardagar lunchstängt 13 - 14

Ale Optik
       God Julönskar
med 
riktigt 
bra priser!

Kompletta progressiva glasögon från   1975:-

Enkelslipade från    950:-

Vår julklapp till er: alla bågar i butiken ingår 
vid köp av progressiva eller dubbelslipade glas.

SYNUNDERSÖKNING

SKEPPLANDA. FLL eller 
First Lego League är en 
tävling som fi nns över 
en stor del av världens 
länder.

För ett par veckor 
sedan avgjordes regi-
onfi nalen på Chalmers i 
Göteborg.

Alboskolan klass 4C 
fanns representerade 
med sina elever.

First Lego League är en 
ämnesövergripande täv-
ling som riktar sig till barn 
och ungdomar i skolår 4-9 
(10-16 år). FFL genomförs 
i 63 länder och på ett 40-tal 
orter i Skandinavien, varav 
tio i Sverige. Varje år har täv-
lingen ett nytt tema och de 
deltagande lagen har alltid 
åtta veckor på sig att klara av 
uppdragen som är av teore-
tisk och praktisk karaktär.

– Genom att arbeta till-
sammans och lösa problem 
får barnen möjlighet att 
utveckla färdigheter som 
kanske inte tidigare kommit 
till uttryck, säger Jessica 
Olsson, klassföreståndare 
för 4C.

Tävlingen bestod av föl-
jande huvuduppgifter:

• Utföra en teoretisk 
forskningsuppgift (med pre-
sentation och dokumenta-
tion)

• Bygga och programmera 
en LEGO-robot (med pre-
sentation och dokumenta-
tion)

• Marknadsföra sitt arbete 
(med presentation och doku-
mentation).

Årets tema för tävlingen 
var Senior Solutions som 
syftar till att förbättra livskva-
liteten för äldre människor. 
Alboskolans elever löste den 
uppgiften genom att skapa en 
bil med flera olika funktioner. 

– Den är röststyrd, har 
touchskärm, den kan prata, 
mugghållaren kan hålla 
drickan varm eller kall, sätet 
åker ut så att man lätt kan 
sätt sig. Dessutom kan man 
koppla in en autopilot, berät-
tar eleverna för lokaltid-
ningen.

Att bygga en robot av 
Lego ingick som ett annat 
moment i tävlingen.

– Man programmerar 
roboten till att klara av så 
många uppdrag som möjligt 
på två och en halv minut. För 

varje uppdrag man klarar så 
får man poäng, berättar Jes-
sica Olsson.

Bidrag från sponsorer 
(Volvo Group Trucks, Eka 
Chemicals AB, BS Elcontrol 
AB, Bildovision AB samt en 
privatperson) möjliggjorde 
för Alboskolan att köpa in fler 
robotar. Även skolan var med 
och stöttade ekonomiskt.

– Det hade varit svårt att 
jobba med det tävlingsmo-
mentet om vi bara haft en 
robot. Robotarna kommer vi 
också att ha stor nytta av i vår 
framtida undervisning, säger 
Jessica Olsson.

Alboskolans elever var 
bland de yngsta tävlande i 
Göteborg och någon fort-
sättning i Oslo blir det inte.

– Eleverna har all anled-
ning att vara nöjda med sin 
prestation. Vi har lärt oss 
mycket, framförallt när det 
gäller samarbete och att 
tänka smart, avslutar Jessica 
Olsson.

JONAS ANDERSSON

Alboskolans 
elever tävlade 
på Chalmers

Alboskolan klass 4C som var med och tävlade i First Lego 
League.

Välkommen till en riktig mataffär

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 
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Adventsmiddag Bästa tiden är nu

1:A ADVENT

 NU HAR VI STARTAT 
PAPRICAKLUBBEN

Med den vill vi på ICA Kvantum visa barn hur 
gott och nyttigt det är med frukt och grönt.

Papricaklubben är för barn mellan 3-12 år. Du som 
vårdnadshavare behöver ha ett giltigt ICA kort.

Fläskkarré

4990/kg
Scan Ursprung Sverige.

Ca 1100g Benfri.

Apelsiner

1290/kg
Apelsiner 12,90/kg.

ICA Spanien Klass 1

Juläpplen i påse

10:-/st
ICA Sverige 1 kg.

Klass 1 och 2

Tänd ett ljus

Blockljus till advent

79:-/st
Numrerade 4-pack.

Godis

Fläskfi lé

5990/kg
Danish Crown Ursprung 

Danmark, ca 570g.

Lövbiff 

109:-/kg
ICA Ursprung Irland. 

Ca 1200g. Av nötinnanlår.

Värmeljus

20:-/st
ICA Home 40-pack.

Brinntid ca 6 timmar.

Göteborgsvägen i Älvängen
hos Familjen Lindkvist

Tisdag kl 22:12

7–23
Alla dagar

Lugn! 
Vi har nya öppettider!

Med start från 1:a december

Ale Torg

Pappa!
var är 

fredagsmyset???

Årets julskiva  

89:-/st
Martin Stenmarck.

10:- per skiva går till Childhood.
Finns laddat på ditt ICA Kort.

ELLJUSSTAKAR 
OCH PYNT! 
–  Mycket att välja på!

Antikljus

2490/st
ICA Home 10-pack.

 24 cm röd eller vit.

Florist i butiken! Fredag 30 

november kl: 11-18

Chokladkaka

2 för 25:-
Marabou 100g.

Jfr pris 125,-/kg

Godispåsar 

2290/st
Marabou 220-250g. M, Non Stop, 

Neverstop. Jfr pris 104,09-91,60/kg.


