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Bättre BilAuktoriserad återförsäljare av 
nya person- & transportbilar

FRI LÅNEBIL VID BOKAD SERVICE

GÖR-DET-SJÄLV-TVÄTT

RÄNTEFRI AVBETALNING I BIL- & DÄCKVERKSTAD

Lätt att göra rätt
hos oss på Bättre Bil

• FULLSERVICEVERKSTAD
• 4-HJULSINSTÄLLNING
• AC-SERVICE & REPARATOINER
• DÄCKVERKSTAD
• DÄCKHOTELL

PERSON- & TRANSPORTBILAR

NÖDINGE. Nyheter, debatt, mode, 
sport och humor.

På webbsajten Mediafl ash fi nns 
något för alla.

Hemsidan som riktar sig till ung-
domar drivs av elever på samhälls-
programmets medieinriktning på Ale 
gymnasium.
– Vi får jobba redaktionellt och i skarpt läge, 
det är nog det bästa med att driva sidan, säger 
Viktor Duvald Karlsson, som går andra året 
på Samhällsprogrammets medieinriktning. 

Hemsidan startades förra året av elever 
som nu går i trean och är ett samarbete mellan 
de båda årskurserna. 

– Vi har fria händer och ibland går vi ihop 
och bestämmer ett tema. Nu till exempel gör 
vi en del inför studenten och det kan handla 
om allt från tankar om framtiden till klädtips 
inför balen, säger tredjeårseleven Jonathan 
Larsson.

När Utbildningsnämnden i onsdags fattade 
beslut om att inte starta några fler nationella 
program på Ale gymnasium från och med 
hösten 2013 stod medieeleverna beredda att 
rapportera. Filmklippet som innehöll inter-
vjuer med rektorn, biträdande rektorn, elever 
och lärare sändes senare i Västnytt. 

Genom webbsajten får de möjlighet att 

nå ut och ge ungdomars perspektiv på olika 
frågor, samtidigt som de tränas i att arbeta 
redaktionellt.

– Det är en webbsida för ungdomar av 
ungdomar och därför har vi bra koll på vad 
man vill läsa om, säger Karin Hildesson.

Hållas levande
Förutom nyhetsartiklar publiceras även 

elevernas krönikor, noveller och bildspel och 
flera skolämnen integreras. 

– Skolarbetena får en större poäng när fler 
kan ta del av dem, säger Jenny Hedlund och 
Anna Levin tillägger:

–  Annars visar man dem bara för läraren. 
 Det svåraste tycker de är att regelbundet 

uppdatera sidan.
– Det tar mycket tid, menar Lana Kalkali. 
Till andraårselevernas lättnad kommer de 

att få gå klart sitt sista år och blir därmed de 
sista studenterna att lämna Ale gymnasium 
våren 2014. 

Fram tills dess kommer de att hålla Media-
flash levande och fortsätta att uppdatera om 
saker som intresserar ungdomar – på riktigt.

Arbetar skarpt. Lana Kalkali, Karin Hildesson, Jonathan Larsson, Anna Levin, Jenny Hedlund 
och Viktor Duvald Karlsson är några av eleverna på Ale gymnasiums samhällsprogram med 
medieinriktning som driver webbsajten Mediafl ash. 

– Gymnasieelever driver webbsajt för ungdomar

Mediafl ash har koll 

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA
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Hungrig?
Nu har Grönnäs Kök & Bar öppnat 

vid Grönnäsmotet längs E45. 

På menyn står klassisk husmanskost 
med kött, fi sk och pasta.

Lunchbuffé 
Mån-fre kl 11.00 - 15.00 

79:-
(Vid köp av lunchhäfte 71:-)

Inklusive salladsbuffé, 
måltidsdryck, hembakat bröd, 

kaffe & kaka

Grönnäs 105, Skepplanda • 0303-33 61 61 • rasmus0077@yahoo.se

 - ALLT INOM SOLSKYDD & DEKALER 

Nyöppnat showroom
- Persienner
- Markiser
- Plisséer

Nyheter inom exempelvis:

Göteborgs.v 89, Älvängen                 Tele: 0721-645019

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


