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MEDLEMS 
MÖTE

Permobilklubben är till för alla 
som har en Permobil och som 
vill bryta sin isolering och få en 
trevlig gemenskap med andra.  
Risken att insjukna i demens 
minskar med 30-40 procent 
hos äldre personer som sysslar med menings-
fulla aktiviteter eller på annat sätt lever ett 
aktivt liv, visar de senaste årens forskning.

Här talar vi inte om funktionsnedsättningar, utan här 
talar vi om att skapa funktionsförutsättningar som 
vi hoppas skall berika ditt liv med många trevliga 
upplevelser.

Onsdag 22 oktober kl 16.00
på Björkliden i Alafors

Alla nya  
medlemmar är  
välkomna till 

”Bingohallen”

Välkomna!

Du kan också lämna in saker
på samma adress:
Garverivägen

(Mittemot Coop Älvängen)

Röda Korsets secondhandaffär 
KUPAN i Älvängen

UTFÖRSÄLJNING
AV VAROR

TORSDAG 9 OKT KL 10-19
FREDAG 10 OKT KL 10-19
LÖRDAG 11 OKT KL 10-14

Vi ger konsumentrådgivning  
till dig som bor i Ale kommun.

Har du koll på 
dina rättigheter?

Telefon 031-368 08 00

      Konsument Göteborg
   www.konsumentfragor.goteborg.se

Vi erbjuder även utbildning i

konsumenträtt till skolor, 

företag och föreningar.

ALAFORS. I torsdags hade Ale 
kommun besök av en delega-
tion från Microsoft.

Medverkade på mötet 
gjorde representanter från 
skolan och IT-avdelningen.

Nyheter, såväl hårdvara 
som programvaror, presente-
rades och demonstrerades.

Vid ett möte på kommunhuset i 
Alafors informerade Microsoft om 
höstens nyheter på marknaden. 

– Det är roligt att komma till 
Ale, de har en öppenhet för den 
nya teknologin. Samtidigt är Ale 

kommun ett föredöme vad det gäl-
ler integritetsfrågor, säger Chris-
tofer Österlindh, skolutvecklare 
på Microsoft.

Per-Erik Lundahl är IT-strateg 
och beskriver kommunens arbete 
gällande elevernas integritet.

– Som enda kommun i Västeu-
ropa tog vi initiativ till att bli gran-
skade, så att vi vet att vi följer la-
gen. Vi gjorde det för att vi månar 
om elevernas integritet. Den sista 
delen sändes in till Datainspektio-
nen före sommaren och nu har vi 
fått papper på att allt är helt och 
hållet godkänt för användandet av 
Microsofts molntjänster.

En-til-en-satsningen, som inne-
bär en dator per elev i kommunens 
grundskola, kräver ständig uppda-
tering i form av utbildning, opera-
tivsystem och nya programvaror. 
Ale kommun strävar efter att ligga 
i framkant i samtliga avseenden.

– Framtiden handlar mycket om 
mobilt lärande. Eleverna ska ha 
samma verktyg oavsett om de sitter 
på bussen, hemma eller i skolan. 
På så sätt underlättas vardagen för 
våra barn och ungdomar. Det stäl-
ler krav på rätt utrustning, avslutar 
Maria Stranne, förstelärare med 
ansvar för IKT.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Ett disco 
där syftet är att stärka 
gemenskapen bland 
eleverna på nya Da 
Vinciskolan.

Projektet möjliggörs 
tack vare ett bidrag från 
Tvärballa Bankomaten.

– På skolan går cirka 
400 elever och vi hopp-
as att åtminstone 300 
ska komma, säger Ebba 
Nilsson, en av initiativ-
tagarna.

Tove Åström, Moa Eng-
elin, Ronja Ljungström, 
Astrid Johansson, Emelie 
Öberg och Ebba Nilsson i 
klass 7C är elevgruppen som 
kläckte idén om ett disco. 
De skickade in en ansökan 
till Tvärballa Bankomaten, 
som fi ck positivt gehör av 
fritidsgårdsrepresentanter-
na i Ungdomsrådet. 16 400 
kronor får tjejgänget för att 
ro sitt projekt i land.

– Det är det enskilt störs-
ta projektet, men så är det 

också väldigt många ungdo-
mar som initiativet gagnar, 
säger fritidsledare Thomas 
Hermansson, samordnare 
för Ale Fritids öppna verk-
samhet.

Delaktighet
Tvärballa Bankomaten in-
fördes förra året och ladda-
des då med 100 000 kronor, 
pengar sökbara för ungdo-
mar i åldern 13-20 år. Detta 
utgör cirka en tredjedel av 
fritidsgårdsverksamhetens 
budget. I år är siffran för 
Tvärballa Bankomaten 120 
000 kronor.

– Ales öppna ungdom-
sverksamhet har ett nytt 
arbetssätt som syftar till 
delaktighet och infl ytande. 
Ungdomarna är med och 
formar verksamheten på ett 
tydligare sätt än tidigare och 
Tvärballa Bankomaten är en 
av metoderna, säger Thomas 
Hermansson.

I fjol genomfördes 13 
projekt sanktionerade ur 
Tvärballa Bankomaten, hit-

tills i år har 24 ansökningar 
kommit in.

– Ungdomarna har fattat 
grejen och engagemanget 
växer. Alla Tvärballa Ban-
komaten-projekt är kopp-
lade till en fritidsgård och 
dess ansvariga ledare. Det 
är emellertid ungdomarna 
själva som ansvarar för pla-
nering, beställningar och så 
vidare. På så sätt ger vi dem 
en lärdom i processen vilket 
i sin tur innebär en kvalitets-
höjning av verksamheten, 
säger Hermansson.

Discot på Da Vincisko-
lan kommer att äga rum 
fredagen den 7 november. 
Arrangörskommittén håller 
som bäst på med förberedel-
serna.

– Vi har bestämt oss för 
att hålla till på röda och gula 
torget. Det blir fri entré och 
det är endast elever på Da 
Vinciskolan som får komma. 
Vi vill stärka banden mellan 
elever från före detta Him-
laskolan och Kyrkbyskolan 
som sammanförts i nya klass-

konstellationer, säger Astrid 
Johansson.

Som discjockey har man 
anlitat Daniel Anders-
son och utöver musik ska 
det ordnas kringaktiviteter 
i form av bland annat su-
mobrottning och mekanisk 
tjur. Servering med diverse 
godsaker och dricka sörjer 
tjejerna också för.

– Vi ska trycka upp affi -
scher och även göra reklam 
för arrangemanget på sko-
lans tv-apparater. Tanken 
är också att gå runt i klass-
rummen med information, 
berättar Emelie Öberg.

300 besökare kräver en 
hel del personal, hur löser 
ni det?

– Fritidspersonal och en 

hel del föräldrar har lovat att 
ställa upp som vakter. Det 
känns tryggt, avslutar Ebba 
Nilsson.

JONAS ANDERSSON

Per Erik Lundahl, IT-strateg, Heléne Chmelnik, systemansvarig IT-avdelningen, 
Maria Stranne, förstelärare, Anne Li Dale, specialpedagog utvecklingsenheten, 
Joakim Nyås, kundansvarig Microsoft, Christofer Österlindh, skolutvecklar Mi-
crosoft, och Kevin Golestan, lösningsspecialist Microsoft.

– Säkerheten har högsta prioritet
Mobilt lärande i skolan
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Disco på Da Vinciskolan
– Bidrag kommer från Tvärballa Bankomaten

Ronja Ljungström, Moa Engelin, Ebba Nilsson, Tove Åström, 
Astrid Johansson och Emelie Öberg planerar för ett disco på Da 
Vinciskolan i Nödinge fredagen den 7 november. Arrangörsgrup-
pen har beviljats ett bidrag från Tvärballa Bankomaten på 16 
400 kronor. 

Thomas Hermansson, sam-
ordnare för Ale Fritids öppna 
verksamhet.


