
alekuriren  |   nummer 36  |   vecka 41  |   20138

Benny & Carina 
med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

Öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördag 9-13

Stort sortiment av fina
Gravkransar, dekorationer & lyktor

Miljöbensin 2-takt lösvikt

2050
/liter

Rölunda 50 liters
Planteringsjord, kogödsel, 

täckbark barkmull

4 säckar 100:-

Strimmigt solrosfrö och vår egen 
blandning av vildfågelfrö i säck och lösvikt

Objudna gäster?
Vi har råttgift, 

musfällor 
och burar

På begäran

Tanka direkt från pump

Nu är det dags att 
tänka på småfåglarna Talgbollar hink 50 st 80:-

Jordnötter 3 kg 90:-
Stort utbud av 
oljeprodukter i 

lösvikt och oljefilter

ÄLVÄNGEN. Ale är en föregångare 
långt utanför Sveriges gränser.

I förra veckan hade Intel ett 
fi lmteam på plats i Älvängen för att 
åskådliggöra det framgångsrika sät-
tet med datorn som läsinlärnings-
modell.

– Eleverna skriver sig till läsning, 
säger Anders Nordgren, utvecklings-
ledare Sektor Utbildning.

Ett filmteam med representanter från San 
Fransisco och London kom till Älvängensko-
lan i sällskap med Carl-Daniel Norenberg, 
marknadschef på Intel Norden.

– Ale kommun är världsledande skulle jag 
vilja påstå. Man insåg tidigt hur viktigt det 
var att satsa på den kompetens som samhället 
efterfrågar. Här utbildar man barnen för fram-
tiden. Ale kommun har inte bara investerat i 
tekniken utan även i en fungerande infrastruk-
tur och kompetensförsörjning för lärarna, 
säger Carl-Daniel Norenberg.

– Att alla elever från årskurs ett upp till gym-
nasiet har en egen dator är unikt, en modell 
värd att kopiera till andra skolor runtom i värl-
den. Resultatförbättringarna som man kan se, 
inte minst i de yngre årskurserna, är slående. 
Det är det viktigaste skälet. Det råder ingen 

tvekan om att Ales ungdomar kommer att ha 
en fördel mot andra elever som går i skolor där 
undervisning sker på traditionellt sätt. I Ale 
jobbar man på ett sådant sätt som samhället 
fungerar idag, säger Norenberg.

Filmen som spelades in på Älvängenskolan i 
måndags ska bli en minidokumentär som Intel 
kommer att använda på bred front, bland annat 
i kontakten med regeringar, myndigheter och i 
samband med den internationella skolmässan i 
London i januari.

– Dokumentären visar på det helhetsgrepp 
som man har tagit i Ale kommun och filmen 
innehåller intervjuer med lärare och föräld-
rar. Undervisningen i klassrummet återspeg-
las också. Vi vill lyfta fram Ale som det goda 
exemplet.

Anna Larson är lärare på Älvängenskolan 
och understryker betydelsen av datorn som 
verktyg i undervisningen.

– Eleverna visar en stor skrivglädje, det är 
så mycket lättare att trycka på en knapp när du 
skriver en text istället för att använda mycket 
ansträngning till att forma bokstaven.

– Mitt mål som lärare är att ge eleverna den 
bästa möjligheten att nå de nationella utbild-
ningsmålen. Eleverna som jag undervisar blir 
studenter som senare ska ut på arbetsmarkna-
den. Vi kan inte veta vilka jobb som är aktuella 
vid den tiden, men vi vet att om vi inte använ-
der datorn gör vi eleverna en björntjänst. 
Datorn är en viktig del av samhället och det är 
viktigt att skolan blir en del av samhället.
FOTNOT. Intel Corporation är ett multinationellt elek-
tronikföretag grundat 1968. Företaget är mest känt 
som tillverkare av de välkända mikroprocessorerna 
Pentium och Xeon. Intel tillverkar även nätverkskort, 
moderkort och andra datorrelaterade produkter.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. I samband med utställ-
ningen ”Rester och Spill – Återbruk på 
Lapphexors vis” inbjuder Lapphexorna till 
en workshop på Repslagarmuseet, söndag 
20 oktober. Lapphexorna tillverkar både 
konstverk och bruksföremål och i work-
shopen får besökarna pröva på att sy en 
skål. Skålen skapas med hjälp av tygremsor 
som lindas runt en nylonlina och kompo-
neras och formas efter deltagarens egna 
personliga smak vid symaskinen.       ❐❐❐

Lustfylld workshop

Nödinge VårdcentralOrdinarie öppettider
Mån-tors 8-17 • Fre 8-16
AKUT mottagning alla dagar 8-9.30
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

Välkommen till Nödinge 
Vårdcentral för årets 
influensavaccination 
Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du

•  har fyllt 65 år

•  har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder

•  kronisk hjärt- eller lungsjukdom

•  svårbehandlad diabetes

•   kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering

•  kronisk lever- eller njursvikt

•  extrem fetma

•  neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen

•  är barn med fl erfunktionshinder eller svår astma

•  är gravid i andra eller tredje trimestern

Vaccinationsmottagning drop-in

16-17 oktober  kl 15.30-16.30
22-24 oktober  kl 15.30-16.30
29-31 oktober  kl 15.30-16.30
5-7 november  kl 15.30-16.30
12-14 november kl 15.30-16.30

– Ale kommun lyfts fram som det goda exemplet
Filminspelning på Älvängenskolan

Anders Nordgren, utvecklingsledare Sektor 
Utbildning, Christina Larsson, IT-chef, och 
Carl-Daniel Norenberg, Intel, träffades i 
samband med förra veckans fi lminspelning 
på Älvängenskolan.

På Älvängenskolan fungerar datorn som ett viktigt verktyg i undervisningen. Många barn 
skriver sig till läsning. Här ses lärare Anna Larson tillsammans med Linnéa Holm och Jacob 
Ekberg.

Starke är den enda kvarvarande IOGT-
föreningen i Ale. Ett antal medlemsmöten 
ordnas årligen, men det förekommer också 
möten där allmänheten bjuds in. Bland stå-
ende inslag för medlemmarna kan nämnas 
adventskaffe, bangolfsmästerskap och 
deltagande i IOGT:s Pumpen, en tävling i 
allkunskap, där även andra än medlemmar 
är välkomna att delta.

I år hålls tävlingen torsdagen den 14 
november i Älvängens bibliotek. Nu är 
också ett möte förestående för allmänheten, 
då föreningen håller ”öppet hus” i Aktivi-
tetshuset i Älvängen den 9 oktober.  ❐❐❐

Starke – en IOGT-förening

www.vgregion.se

Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges 
sammanträde 24 september 2013 
är justerat. Justeringen har gjorts 
offentlig den 8 oktober genom 
anslag på Västra Götalandsregionens 
anslagstavla i Regionens Hus på 
Östergatan 1 i Vänersborg. 

Protokollet finns på adressen ovan men 
kan även läsas på  
www.vgregion.se/rfhandlingar 


