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NOL. Nolskolan fi rar 
90 år.

På läsårets första 
dag mötte lärarna sina 
elever i gammaldags 
klädsel.

– En överraskning för 
barnen, säger initiativ-
tagaren Maria Theo-
dorsson.

När skolbarnen hälsades 
välkommen till ett nytt läsår 
skedde det på ett annorlunda 
sätt. Personalen manifeste-
rade att Nolskolan faktiskt 
fyller 90 år. Den äldsta skol-
byggnaden, där det fortfa-
rande bedrivs undervisning, 
stod klar 1923.

– Vi kommer att ha ett 
tema under hösten om sam-
hället förr och nu. Vad det 
fanns för orsak att skolan 
hamnade just här och hur 
arbetskraften såg ut då med 
industrier och annat, förkla-
rar Maria Theodorsson som 
dessutom kan fira ett person-
ligt jubileum i år.

– Jag har jobbat på Nol-
skolan i 40 år. Att jag har 
blivit kvar så länge beror på 
att kollegorna och barnen 
har givit mig möjligheten 
att utvecklas. Närheten 
till arbetsplatsen har också 
spelat in eftersom jag bor i 
Nol, berättar Maria.

Nolskolan invigdes 1923 
av prästen Svenning. Före 
detta elever har berättat att 
skolan inte blev klar till skol-
starten i augusti, utan att 
bygget försenades en vecka. 
Eleverna fick då, till deras 
glädje, längre sommarlov 
den sommaren.

– Innan Nol fick sitt första 
skolhus gick barnen i skola i 
bostäderna borta vid Bruk-
storget. Där fick de gå i klass 
1 och 2. Resten av skolåren, 

det vill säga klass 3, 4, 5 och 
6 var Nols barn hänvisade 
till Ahlaforsskolan, berättar 
Maria Theodorsson.

Det var inte utan att skol-
barnen hajade till när de 
mötte sina lärare i en för dem 
ovanlig utstyrsel. Eleverna 
anammade budskapet och 
hälsade artigt. Det fanns till 
och med dem som neg och 

bockade.
– Det är viktigt att barnen 

får det historiska perspekti-
vet, att man funderar på hur 
samhället har formats och 
förändrats, avslutar Maria 
Theodorsson.

I NOL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Eleverna överraskades på första skoldagen

Nolskolan 
90-årsjubilerar

Maria Theodorsson har arbetat 40 år på Nolskolan. I bakgrunden till vänster ses skolhuset 
som invigdes 1923.

Det var inte riktigt som vanligt när Nolskolans elever kom 
tillbaka efter sommarlovet. Personalen hade gammaldags 
utstyrsel som fi ck symbolisera att Nolskolan fi rar 90 år i år.

ALE. En generellt trög 
arbetsmarknad trots 
en bättre konjunktur 
förbryllar AME:s verk-
samhetschef, Andreas 
Witt.

Positivt för Ale är 
dock att ungdomsar-
betslösheten minskat 
markant under som-
marmånaderna. 

Arbetslösheten har i allmän-
het legat ganska jämt under 
året. Ale är tillbaka på 6,5 
procent där man började i 
januari. Det kan jämföras 
med 2012 där man såg kraf-
tigare svängningar. 

Andreas Witt, verksam-
hetschef för Arbetsmark-
nadsenheten – AME, trodde 
att den förbättrade konjunk-
turen skulle märkas tydligare 
på arbetsmarknaden, men 
gläds åt att Ale är en av endast 

fyra kommuner av samman-
lagt 13 i Göteborgsregionen 
som lyckats sänka ungdoms-
arbetslösheten mellan juni 
och juli månad. 

– Det är en sänkning med 
0,4 procent vilket är ganska 
mycket. Det beror till stor 
del på att Ale varit bra på att 
tillhandahålla sommarjobb 
för ungdomar, men även 
att vi valt att använda extra-
pengar till att anställa hit-
tills 17 arbetslösa ungdomar 
inom kommunen. Kontrak-
tet löper på ett år och finan-
sieras med särskilt anställ-
ningsstöd. Tanken är att 
ungdomarna ska få arbets-
livserfarenhet och referenser 
som ökar chanserna till jobb. 

Arbetslösheten bland 
unga i Ale var i juli 16 pro-
cent, vilket kan jämföras med 
Lilla Edet där siffran ökade 
från 17,8 till 18, 1 procent 

mellan juni och juli. 
JOHANNA ROOS

Ungdomsjobb sänker arbetslösheten

ARBETSLÖSHET
Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i juli 2013 i % (juni månad inom 
parantes)
Kungälv: 8,3 (8,4) 
Lerum: 11,6 (10,5)
Ale: 16,0 (16,4)
Lilla Edet: 18,1 (17,8)
Alingsås: 17,2 (17,5)
Göteborg: 15,9 (15,7)
Hela riket: 16,8 (16,8)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
juli 2013 i % (juni månad inom 
parantes)
Kungälv 3,9 (3,8) 
Lerum: 4,0 (3,7)
Ale: 6,4 (6,2)
Lilla Edet: 7,9 (7,7)
Alingsås: 7,4 (7,5)
Göteborg: 9,6 (9,3)
Hela riket: 8,4 (8,2)

Ale Torg

Allt för 
skolstarten!

Fynda i butiken!


