
I veckan fi ck de sista 
eleverna i årskurs 7-9, 
vuxenutbildningen och 

SFI sina datorer. Enligt vad 
Ales tjänstemän känner till 
så har ingen annan kommun 
i Sverige eller i grannländer-
na genomfört en liknande 
satsning. Idag har alla elever, 
den yngste till den äldste på 
Komvux en egen dator. Det 
är en strategi som det har 
varit politisk enighet kring 
och vid närmare efter-
tanke är en dator idag lika 
självklar som ett måste för 
studerande. Det räcker inte 
att bara dela ut pennor och 
suddigum längre. Världen 
har blivit större behovet av 
att hämta dagsfärsk informa-
tion är stort. Läroböcker 
blir snabbt gamla, internet 
uppdateras varje sekund. 
Det är en viss skillnad.

Med datorer till alla 
följer också kravet på att 
lära eleverna att använda 
verktygen på rätt sätt. Med 
internet tillgängligt blir 
etik och moral en av våra 
viktigaste aspekter. Under-
visningen måste ständigt 
återkomma till detta. Mob-
bing via nätet är numera 
vardagsmat, kanske för att vi 
inte har hängt med. En lugn 
skola är inte detsamma som 
att mobbing inte förekom-
mer. Idag sker det i all tyst-
het och konsekvenserna är 
emellanåt värre än någonsin 
tidigare. Den psykologiska 
mobbingen med bilder och 
kommentarer på nätet har 

blivit ett allvarligt bekym-
mer för många ungdomar. 
Med en dator till alla elever 
ges alla också ett verktyg 
som fel använt kan förorsaka 
enorm skada, därför är sättet 
att använda den avgörande 
att lära ut. Datamoral måste 
upp på schemat.

Att alla har en egen dator 
i skolan är emellertid en 
rättighet ingen kan ta ifrån 
elever i dagens moderna 
skola. Den är snarare en 
förutsättning för att klara 
av studierna och dess krav. 
Jag tycker det är häftigt att 
Ale sticker ut och är bäst i 
landet, kanske till och med 
i Norden – eller i Europa? 
Nu tror jag inte det har varit 
målet för satsningen. Sna-
rare har de pedagoger som 
tidigt började prova datorer 
i undervisningen kunnat visa 
på stora pedagogiska vinster, 
att läs- och skrivinlärning 
till exempel har under-
lättats, särskilt för elever 
med särskilda behov. Det 
är naturligtvis detta som 
motiverar satsningen.

På tal om häftiga saker. 
Arkitekten och sam-
hällsentusiasten Olle 
Skoglund i Surte har 
presenterat ytterligare 
ett par spektakulära 
bostadsprojekt. Många 
kommer säkert att höja 
på ögonbrynen och 
fråga sig när 
något av 
alla torn ska 

förverkligas. Frågan är alltid 
befogad, men ingen kan ta 
ifrån Olle Skoglund idéerna. 
Många sitter hemma på 
kammaren och tycker. Det 
är en stor skillnad mot att 
sätta dem på papper.

Att formulera, rita, skissa 
och visualisera det som vissa 
kallar för fantasier är mer 
än många andra klarar av. 
Fördelen med att göra som 
Olle Skoglund är fler kan ta 
del av kreativa tankar. Det 
kan leda till att en gnista 
tänds hos någon annan. 
Genom att rätt personer blir 
inspirerade kan idéer, även 
de mest spektakulära, ibland 
se dagens ljus. Om ingen 
visionerar, formulerar och 
föreslår saker som vi andra 
kan tycka till om skulle 
samhället sluta att utvecklas 
och idéerna har Olle Skog-
lund. De kan ingen ta ifrån 
honom.
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA
Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p 

BORDSTABLETTER 25:-, LÖPARE 69:-
KAPPA MED ÖLJETTER 50:-/m

Härligt mönstrade BARNTRIKÅER 120:-/m
600 m2 gardintyg, modetyg, inredning & kläder

LINE DANCE

Kurs startar
Onsdag 23/1 kl 19.00 

Församlingshemmet vid Surte kyrka
OBS Ej högklackade eller svärtande skor.

Gratis att prova på första gången
Ingen föranmälan nödvändig, välkomna.

Ann-Gret  0303-96 567

mobil: 0706-39 65 67

www.surteswingers.org

ÅRSMÖTE
SKEPPLANDA

SOCKENS
BYGDEGÅRDSFÖRENING

kallar sina medlemmar och 
intresserade till årsmöte

Måndag 21/1 kl. 19.00
i Skepplanda Bygdegård.

Sång och musikunderhållning
  Ingmarie Ann-Catrine
  Kaffeservering

Välkomna!
Styrelsen

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Anbud
Målning av tak och 
väggar utvändigt 

Älvängens Folkets Hus
Göteborgsvägen 106, Älvängen

Start våren 2013
Pris lämnas både med och utan ställning

Anbud sändes senast 2013-03-15
Ale Folketshus, Noltorget 10

44942 Nol

Upplysningar
Willy Kölborg, föreståndare 

0702-65 66 70

&

BUGG
Barn & ungdomar

Alla kan!

Kursstart Torsdag 24/1
Nybörjare barn (8-12 år) 17.30-18.30

Nybörjare ungdom (13- ca 20 år) 18.00-19.00

Fortsättning 2 ungdom 19.00-20.00

Start Söndag 27/1
Fridans alla medlemmar 18.30-19.50

Kursavgift barn & ungdomar: 150:-

GÅNGAVSTÅND FRÅN ALEPENDELNS 
HÅLLPLATS I GAMLESTADEN

Tel för anmälan och information: 0727-16 63 08 

vi svarar kl 18-21.

Självklart har vi även kurser för vuxna!
Medlemsavgift tillkommer med 100:-/år

Gamlestadens medborgarhus, Brahegatan 11

Läs mer på www.dfe.se
Över 1200 medlemmar

Medlem i Svenska Danssportförbundet


