
VECKA 43         NUMMER 39|18

ÄLVÄNGEN. Skriver sig 
till läsning.

Det är vad eleverna i 
förskoleklass på Äl-
vängenskolan gör.

Nyligen hade de be-
sök av IKT-pedagogerna 
och tillika förstelärarna 
Anna Larson och Maria 
Stranne som lät barnen 
bekanta sig med både 
datorer och läsplattor.

IKT står för information 
och kommunikationsteknik. 
Förstelärarna Anna Larson 
och Maria Stranne har 20 
procent av sin arbetstid av-
satt för att föra 1-1-satsning-
en i kommunens grundsko-
lor framåt.

– Syftet är att stötta andra 
pedagoger i användandet av 
digitala verktyg, att öka lus-
ten att lära och därigenom 
öka måluppfyllelsen i Ales 
skolor, säger Maria Stranne.

Inspirerade av Arne Tra-
geton, bland annat författare 
till boken ”Att skriva sig till 
läsning”, har Anna Larson 
och Maria Stranne skapat en 
egen modell för lustfyllt lä-
rande som förskoleeleverna 
på Älvängenskolan fi ck ta del 
av förra fredagen.

– Vi formar koncept efter 
behov. IT och datorn är i 
fokus för vårt arbete. Bland 
annat har vi fått i uppdrag 

att utbilda lärare i Windows 
8 när eleverna i årskurs 4-6 
får sina nya datorer, berättar 
Anna Larson.

När lokaltidningen hälsar 
på i Älvängenskolans för-
skoleklass är nyfi kenheten 
stor. Eleverna delas in i tre 
grupper.

– Hos mig kommer ni att 
få spela piano på tangentbor-
det. Ni använder båda hän-
derna på tangentbordet. Se-
dan kommer vi att skriva ut 
ert ”pianospel”, säger Maria 
Stranne.

Barnen fi ck dessutom ge 
sig ut på bokstavsjakt, leta 
efter bokstäverna i sitt namn. 

Övriga stationer erbjöd 

språkträning med appar på 
ipads samt ritande av ett 
självporträtt. Sist men inte 
minst fi ck eleverna bygga sitt 
namn med så kallade kaplas-
tavar.

– Mycket handlar om att 
individualisera undervis-

ningen för eleverna med IT 
som verktyg i klassrummet, 
avslutar Anna Larson.

JONAS ANDERSSON

– Med IT som verktyg i klassrummet

Lustfyllt lärande
FÖRSTELÄRARE

• Är legitimerad lärare

•Kan genom dokumentation 

redovisa minst fyra års väl 

vitsordat arbete med un-

dervisning inom ramen för 

en eller fl era anställningar 

inom skolväsendet

• Har visat en särskilt 

god förmåga att förbättra 

elevernas studieresultat och 

har ett starkt intresse för att 

utveckla undervisningen

• Även i övrigt av hu-

vudmannen bedöms som 

särskilt kvalifi cerad för 

undervisning och uppgifter 

som hör till undervisningen.

Källa: Skolverket

Ale kommuns skolledare och förstelärare samlade.

Anna Larson demonstrerar läsplattan för förskoleeleverna Arvid 
Samuelsson, Kevin Paring, Moa Sandblom och Albin Ygberg.
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NÖDINGE. 50 kronor.
Så mycket kostar ett 

medlemskort som ger 
tillträde till kommunens 
fritidsgårdar.

Nu går emellertid 
Vakna in och sponsrar 
avgiften för alla ungdo-
mar i åldern 13-20 år.

Det fi nns tre fritidsgårdar i 
Ale kommun; Bohus, Nö-

dinge och Älvängen. Öp-
pettiderna varierar från gård 
till gård beroende på ungdo-
marnas önskemål på respek-
tive ort.

– Här på Ungkan i Nö-
dinge har vi öppet tisdag-fre-
dag, alltså fyra kvällar i veck-
an. Det brukar komma ett 
50-tal ungdomar varje gång 
som träffas för att lira biljard, 
spela spel, se på fi lm eller 
bara hänga tillsammans, för-
klarar Christina Magnus-
son-Wallöe på Ale Fritid.

– Nu har det dessutom 
blivit väldigt poppis att pyss-

la, många som gör armband. 
En annan populär aktivitet 
är schack.

Att fritidsgårdarna fyller 
en viktig funktion för väldigt 
många är nog alla överens 
om. För att medlemsavgiften 
på 50 kronor inte ska utgöra 
något hinder för ungdomar-
na har Vakna tagit ett beslut 
om att gå in som sponsor.

Enkelt och lätt
– Det fi nns ett kommunalt 
beslut om att ett gårdskort 
ska kosta 50 kronor. Det är 
ett beslut som inte kan rivas 

upp hur som helst. Vi tyck-
er emellertid det är smart 
att göra fritidsgårdarna till-
gängliga för alla, att en av-
gift inte utgör något hinder. 
Det ska vara enkelt och lätt. 
Vakna väljer att ta pengarna 
från den extra satsning som 
våra politiker tilldelades det 
drogförebyggande arbetet 
2014, säger Thomas Berg-
gren.

Välkomnas
Vaknas sponsring välkomnas 
av ungdomarna. Natan Da 
Silva, Jonathan Hakso och 

Lukas Asplund är fl itiga 
besökare på Ungkan och de 
tror att initiativet kan få fl er 
att komma till gården.

– Vi tror det. 50 kronor 
är inte mycket pengar för 
vissa, men för andra kan det 
vara en betungande utgift. 
Nu ges alla samma förut-
sättningar vilket är positivt, 
säger Natan.

Christina Magnus-

son-Wallöe är inne på sam-
ma spår.

– Det kan vara en familj 
med fl era barn och att få 
ekonomin att gå ihop är inte 
alltid det lättaste. Med Vak-
nas fantastiska sponsring blir 
fritidsgården en mötesplats 
som är helt och hållet av-
giftsfri.

Blir avgiftsfri. Vakna har beslutat att sponsra alla ungdomar i 
åldern 13-20 som önskar ett medlemskort till fritidsgården i 
Bohus, Nödinge eller Älvängen.
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– Vakna betalar ungdomarnas avgift

Gratis fritidsgårdskort till alla

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.

För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se


