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Brödlåda  239:- | Skålset 3 pack 129:- | Burkset 3 pack 69:- 

SOMMAREN ÄR SNART HÄR!
Kom till oss på Nille

och låt dig inspireras!

Ale Torg, Nödinge

Vi på Nille älskar att fira – nu firar vi att 
sommaren är på väg, med priser som 
är så låga att du kan handla ännu mer. 
Kom in till oss och upptäck allt vi har, gå 
vilse bland hyllorna och låt dig inspireras 
av allt det fina vi har inför sommaren. 
Välkommen till oss!

Glas, fargade 12cl 10:-

Blockljus 7x12cm 49,90

BLOCKLJUS
7x10cm, Mimosa, 43h

10:-

Fågelbur med krok, H: 41cm 119:-

NÖDINGE. Ale kommuns 
satsning på en dator 
per elev har givit eko.

I förra veckan be-
sökte Lärarförbundets 
förbundsordförande, 
Eva-Lis Sirén, Nöding-
eskolan.

– Det är ett mycket 
intressant projekt som 
ger bra påverkan på 
elevernas resultat, 
säger Eva-Lis till Ale-
kuriren.

Det var Lärarförbundet Ale 
som hade initierat förbunds-
ordförandens besök. Det 
visade sig finnas ett ömsesi-
digt intresse ty Eva-Lis Sirén 
svarade omedelbart ja när 
inbjudan ställdes.

– Jag har följt satsningen 
på nära håll och deltog bland 
annat på Almedalsveckan där 
arbetet på Nödingeskolan 
lyftes fram som ett mycket 
gott exempel. Därför var det 
extra roligt att få komma hit 
och ta del av undervisningen 
i klassrummet, förklarar Eva-
Lis.

Fredrik Blomqvist, vice 
ordförande och huvud-
skyddsombud för Lärarför-
bundets lokalavdelning i Ale, 
som hade initierat mötet med 
Eva-Lis Sirén, säger så här 
om en till en-satsningen:

– Det räcker inte att sätta 
en dator i händerna på elev-
erna och tro att det löser allt. 
Lärarna måste få rätt förut-
sättningar och möjligheter 
för att använda datorerna i 

undervisningen genom till 
exempel fortsatt IT-stöd, 
kompetensutveckling och 
inspiration i olika former. 
Satsningen måste hela tiden 
vidareutvecklas.

Lärarförbundet har cirka 
230 000 medlemmar i Sve-
rige. Eva-Lis Sirén är ute 
minst en gång i veckan för 
att träffa lärare och elever 
runtom i landet.

– Det är viktigt att skapa 
sig en bild hur lärare och 
elever upplever sin vardag. 

Hur upplever du att 
arbetssituationen är inom 
den svenska skolan?

– Skolan har blivit något av 
ett politiskt slagfält där man 
ska visa musklerna på olika 
sätt. Vi behöver blocköver-

skridande tag, en samsyn över 
hur skolan ska utvecklas. Vi 
är inte förtjänta av ständiga 
reformeringar utan en lång-
siktig och hållbar utveckling. 
En annan utmaning är också 
att få fler att vilja bli lärare, 
säger Eva-Lis Sirén.

Fredrik Blomqvist ger sin 
syn på saken.

– På kort tid har det varit 
många reformer och tagits 
många beslut inom förskola 
och skola. Det har gått för 
fort, varit underfinansie-
rat och i flera fall varit för 
ogenomtänkt. Frustratio-
nen är stor bland lärarna då 
administrationen och doku-
mentationen markant har 
ökat. Tiden att genomföra 
grunduppdraget har mins-

kat. Det behöver rensas bland 
lärarnas arbetsuppgifter, så 
att de får mer tid till att bygga 
relationer, genomföra och 
planera sin undervisning. Då 
skapas förutsättningar att öka 
måluppfyllelsen och resulta-
ten.

Efter Eva-Lis Siréns besök 
hos klass 2 på Nödingeskolan 
fortsatte diskussionen om en 
till en-satsningen med berörd 
personal. Senare hölls även 
ett medlemsmöte där fokus 
låg på lärarnas arbetsbelast-
ning och hur de nya refor-
merna påverkat pedagogernas 
vardag.

Lärarförbundets ordförande besökte Ale

PÅ NÖDINGESKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lärarförbundets förbundsordförande Eva-Lis Sirén besökte Nödingeskolan i förra veckan för 
att få en fördjupad inblick i en till en-satsningen. Här är det Lavinia Karlsson som visar hur 
datorn tillämpas i undervisningen.

NÖDINGE. Invigningen 
av de meröppna bib-
lioteken i Surte och 
Skepplanda har dragit 
ut på tiden.

Nu är dock tiden inne.
Lördagen den 1 juni 

sker invigningen i Surte 
och lördag 15 juni är 
det Skepplandas tur.

Det som har försenat pro-
jektet har varit avsaknaden 
av hantverkare. Nu är snick-
arna emellertid igång för 
fullt. Under den här veckan 
kommer arbete att ske på 
Surte bibliotek vilket gör att 
verksamheten stänger 21-23 
maj.

– Viss renovering blir det, 
en del nya inventarier ska in 
och ny teknik ska kopplas till 
bibliotekssystemet. Det ska 
installeras ett nytt lås- och 
larmsystem, förklarar biblio-
tekschef Eva Bünger.

Skepplanda bibliotek 
kommer att hålla stängt för 
allmänheten 27/5-6/6.

– Skepplanda bibliotek 
har större ytor som ska fixas 
till därav att vi tvingas hålla 
stängt i närmare två veckor, 
säger Eva Bünger.

För att kunna använda ett 
meröppet bibliotek måste 
man ha ett särskilt lånekort. 
Med hjälp av kortet och en 
pinkod kan man använda 
biblioteken även tider då 
personal inte finns på plats. 
Åldersgränsen för ett kort är 
18 år.

– Korten kommer att 
fungera som vanliga låne-
kort på alla biblioteken, plus 
att de också kan öppna både 
Surte och Skepplanda biblio-
tek, avslutar Eva Bünger.

JONAS ANDERSSON

Eva Bünger, bibliotekschef 
i Ale.

– Först Surte och sedan Skepplanda

Meröppna
bibliotek invigs


