
alekuriren  |   nummer 44  |   vecka 49  |   201318

SURTE. Med reklam-
kampanjen ”Barnräd-
darna” tog ett lag från 
årskurs fem på Surte-
skolan hem tredjepriset 
i Media Genier 2013, 
som syftar till att lära 
barn vara mediekri-
tiska. 

– Vi har lärt oss 
mycket om hur reklam 
påverkar oss, säger 
Julia Le.

Tillsammans med klass-
kamraterna Amanda For-
sell, Alexander Oscarsson 
och Josef Ali skapade hon 
reklamkampanjen som blev 
trea av sammanlagt 62 bidrag 
från femte- och sjätteklassare 
i hela Sverige. 

Gruppen valde att göra 
reklam för Barncancerfon-
den genom en seriestripp där 
ett barn väljer att ge sin veck-
openg till sjuka barn istället 
för att till exempel köpa tv-
spel. 

Serien har de ritat i dator-
programmet Paint. 

– Det roligaste var att göra 
själva serien, säger Amanda. 

Tanken är att eleverna 
genom att själva göra en 
reklamkampanj ska förstå 
hur reklamen fungerar, vem 
den riktar sig till och varför 
den finns. 

Tredjepriset var 3000 
kronor till klasskassan, 
pengar som kommer att 
användas till att göra en 
klassresa i sexan. 

Sammanlagt deltog sju lag 
från årskurs fem på Surtesko-
lan. 

Könsdiskriminering
Media Genier är en del av 
det kostnadsfira läromedlet 
Media Smart, som riktar sig 
till barn i grundskolan och 
är tänkt som ett verktyg för 
att utveckla förmågan att 
förstå och tolka reklam och 
information på ett effektivt 
sätt. På Surteskolan har man 
arbetat med materialet under 
hösten och eleverna har fått 
många nya insikter. 

– Vi har bland annat gått 
igenom vilka lagar och regler 
som gäller och vilken reklam 
som blivit fall för reklamom-
budsmannen. Könsdiskrimi-

nering är något som vi pratat 
mycket om, till exempel när 
det kommer till leksaksan-
nonser och där är alla väldigt 
engagerade, säger läraren 

Erika Hermansson.
Hon hoppas att man 

kommer att kunna delta med 
nya bidrag i Media Genier 
2014.

– Nu har vi gjort allt förar-
bete, så då kommer vi kunna 
lägga allt fokus på kampan-
jen.

JOHANNA ROOS

NÖDINGE. Skapande 
skola i år 2 har åter 
haft tema rymden.

I förra veckan avslu-
tades höstens projekt-
arbete med en konsert i 
Ale gymnasium.

– Det har varit kul 
och vi har lärt oss 
väldigt mycket om 
rymden, säger Johan 
Pettersson från Surte-
skolan.

Alla elever som kom till Ale 
gymnasium fick en så kallad 
månsten att ta med sig hem 
som ett minne från projektet. 
Under hösten har bild- och 
musiklärare från Ale Kultur-
skola besökt andraklassare 

runtom i kommunen.
– Skapande skola grundar 

sig i statliga pengar från Kul-
turrådet, förklarar musiklä-
rare Heléne Gustafsson.

Barnen har varit med 
och skapat egna sånger om 
rymden, som framfördes på 
finalen i Ale gymnasium. 
Eleverna stämde också upp i 
allsång till Ted Gärdestads 
klassiker ”Satellit”. Det var 
nästan så att taket lyfte sig.

– Det här var sista 
omgången på tema rymden. 
Vi kommer att behålla 
konceptet, men på lärar-
nas önskan kommer vi att 
utveckla ett sagotema, avslu-
tar kultursekreterare Lisa 
Haeger.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. För andra 
året i rad genomförde 
Ale kommun en duk-
ningstävling.

Vinnarna har nu of-
fentliggjorts.

Hövägens förskola 
avdelning Smultronet, 
Nödingeskolan klass 
4 rosa och avdelning 1 
på Fridhem var de som 
imponerade mest på 
juryn.

Lokaltidningen fanns med 
när kommunens dietist 
Jenny Sallander besökte 
Nödingeskolan klass 4 rosa 
för att överlämna förstapri-
set i årets dukningstävling. 

Eleverna jublade när Jenny 
överräckte den gigantiska 
fruktkorgen. Därutöver 
erhöll klassen ett frukt- och 
grönsaksspel.

– Kul, tyckte eleverna och 
tackade artigt för uppvakt-
ningen.

Nödingeskolans vinnande 
bidrag hade Halloweentema. 
Eleverna hade bland annat 
tillverkat egna servetthållare 
som gestaltade fladdermöss.

– Bäst var ändå att elev-
erna hade slagit ihop borden, 
från två långbord till ett stort 
bord, så att alla kunde se 
varandra och känna sig del-
aktiga. Måltiden ska ju vara 
ett forum för gemenskap 

och samtal, säger Jenny Sal-
lander.

I kategorin förskola vann 
avdelning Smultronet på 
Hövägens förskola i Älv-
ängen förstapriset. Bidraget 
hade tema höst.

– Barnen och pedago-
gerna hade hjälpts åt med 
att plocka blad och kottar 
att sätta på ljuslyktor och 
muggar. Parallellt hade man 
pratat höst med barnen och 
berättat om vilka frukter och 
grönsaker som är förknippat 
med just denna årstid, berät-
tar Jenny Sallander.

Inom äldreomsorgen gick 
segern till avdelning 1 på 
Fridhem i Surte. Personalen 

hade dukat fint med solrosor, 
trollhasselgrenar och kär-
leksört. Middagen innehöll 
bland annat en förrätt bestå-
ende av räksnittar och dagen 

till ära serverades rödvin.
– Vi fick in fler bidrag i år 

jämfört med förra gången. 
Kreativiteten var överlag väl-
digt bra. Den här duknings-

tävlingen har kommit för att 
stanna och utgör ett trevligt 
inslag i Måltidens dag, avslu-
tar Jenny Sallander.

JONAS ANDERSSON

Årets dukningstävling i Ale kommun är avgjord. Nödingeskolan klass 4 rosa kammade hem 
förstapriset – en smaskig fruktkorg.

– Stor glädje på Nödingeskolan
Dukningstävlingens vinnare korade

Surteskolan framförde sin låt på tema rymden i samband med avslutningskonserten i Ale gymnasium.

Musiklärare Heléne Gustafsson fick igång allsången i Ted 
Gärdestads ”Satellit”.

Som en del i projektarbetet hade eleverna i årskurs 2 fått 
tillverka egna rymdvarelser.

– Avslutningskonsert
i Ale gymnasium

Skapande skola 
med tema rymden

Vann 3000 kronor. Läraren Erika Hermansson tillsammans med laget från årskurs fem på 
Surteskolan som kom trea i Media Genier 2013 med sin reklamkampanj för Barncancerfon-
den: Julia Le, Amanda Forsell, Alexander Oscarsson och Josef Ali. 

Mediesmarta elever
fick tredjepris


