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Trygghet för 279 kronor per månad. 

Skaffa vårt larmpaket. 
Som privatperson får du vårt välutrustade 

larmpaket för 1 495 kronor. Är du Guldkund 

betalar du 0 kronor för grundpaketet. Månads-

avgiften för våra larmpaket är 279 kronor, med 

full uppkoppling mot vår larmcentral.  
 

Du som har både boendeförsäkring och larm 

hos oss får dessutom sänkt premie. Bli lite 

tryggare i vardagen – ring oss på 020-20 79 00, 

eller gå in på LFlarmcentral.se

JOLENGATAN 21B   |  MÖLNDAL – EKLANDA  
WWW.KONRADSSONS.COM/GBG

ÖPPETTIDER:
Måndag – Fredag kl 10.00-18.00 
Lördag kl 10.00-15.00 

TEL 031-86 89 60

Sommarkampanj i vår butik veckorna 26-32

8 750 kr
Prisexempel: komplett badrum 5 m2 golv, 20 m2 vägg inkl inredning

Komplett BADRUM från...

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

RONDEN
Måndag 17 juni

Grov stöld
Grov stöld och kontokortsbe-
drägeri anmäls från en adress 
i Nödinge. Tjuven tillgriper 
diverse gods i bostaden och 
plockar ut pengar på målsä-
gandes bankomatkort.

Försök till nattligt villain-
brott i Nödinge. Gärningsmän-
nen försöker ta sig in genom 
ett köksfönster, men fastig-
hetsägarens hund skrämmer 
inkräktarna på flykten.

Försök till bostadsinbrott i 
Surte. Målsägande hör ljud när 
någon försöker ta sig in i huset.

POLIS
ALAFORS. ius informa-
tion och AppPedagogen 
presenterar uppföljarna 
till matematikspelet 
Affären 1.

I Affären 2 och 3 får 
spelaren på nytt hjälpa 
till att ordna upp i Hå-
kes galna affär.

– Fokus ligger på ro-
ligt lärande, säger Ch-
äthrin Wadström från 
Alafors som är med och 
lanserar den pedago-
giska verktygslådan.

Affären 2 och 3 har inriktning 
på utbildning och lärande. 
Spelen finns till iPad, iPhone 
och Android.

I Affären 2 har affärsäga-
ren Håke hittat ett dinosau-
rieskelett. Spelaren måste 
hjälpa honom med syss-
lorna i affären så han hinner 
gräva upp skelettet innan 
vetenskapskvinnan Plagneta 
kommer för att titta på det. 

Spelaren får klura på samma 
typ av matematiska uppgifter 
som i första spelet, men svå-
righetsgraden är högre och 
anpassad för år 2.

I Affären 3 blir det lite 
kusligare stämning. Håke 
har grävt upp en piratskatt, 
men när han spenderar alla 
pengar förvandlas alla i Affä-
ren till spöken. Spelaren 
måste hjälpa Håke att samla 
ihop alla pengar igen för att 
kunna förvandla tillbaka alla 
karaktärer.

– Affären 3 är uppbyggd 
och utgår enligt Läroplanen 
Lgr 11, säger Chäthrin Wad-
ström.

Affären 1-3 ingår i koncep-
tet Zcooly som är framtaget 
av företaget ius information. 
Spelutvecklingsgruppen 
är uppdelad på två kontor, 
Göteborg och Skövde.

 – Zcooly ett nytt peda-
gogiskt verktyg för lärande 
i grundskolan, där spelets 
kraft används för att inspi- rera och locka barn till att 

vilja lära sig mera.  Spelen 
Affären 1-3 ingår här som en 
del av undervisningen. Via 
Zcooly kan läraren hålla ord-
ning på elevernas framsteg, 
individanpassa speluppdrag 
och spelövningar. Eleven 

kan också på egen hand ha 
kontroll på sina speluppdrag, 
berättar Chäthrin.

Nyligen lanserades ett 
nytt matematikspel inom 
Zcoolykonceptet, Zcooly 
Gruvan. 

– I detta spel utvecklar och 

tränar barn upp sina multip-
likations- och divisionsfär-
digheter, avslutar Chäthrin 
Wadström.
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– Roligt lärande i fokus

Utveckling av populärt matematikspel

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bild från Affären 2.

Affären 2 och 3 har inriktning på utbildning och lärande berättar Chäthrin Wadström från 
Alafors.                   Arkivbild: Jonas Andersson

HUNDKURSERIET
Skogsvallen Kollanda

Vi på Hundkurseriet välkomnar 
er till Valp & Nybörjarkurs

Start! Valpkurs lördag 2/8 kl 10.00

Start! Nybörjare söndag 3/8 kl 10.00

Hela familjen är välkomna!

Jag bjuder på fi ka.

Vi träffas 7 gånger, pris 1000:- 

Social träning ingår!

För mer information & anmälan ring 

Eva på telefonnummer 0733-40 59 62

Ha en riktigt
trevlig sommar!

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?


