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Fysisk aktivitet där eleverna 
når upp i 70 procent av sin 
maxpuls under minst 20 mi-
nuter ökar inlärningsförmå-
gan. Hela hjärnan syresätts 
och blir därmed mer mottag-
lig för den efterföljande inlär-
ningsprocessen.

Surteskolan hade nyligen 
besök av lärare från Valde-
marsvik, som i sin tur hämtat 
inspiration från USA. Pul-
sprojektet innebär att alla 
elever i klass 7A på Vammar-
skolan sedan en tid tillbaka 
ägnat sig åt 20-30 minuters 

schemalagd pulsträning fyra 
dagar i veckan. Grundtanken 
är att eleverna därigenom ska 
tillgodogöra sig undervis-
ningen bättre.

– Det är väldigt intressant. 
Vi kommer att tillämpa pul-
sträning på eleverna i årskurs 
6 från och med vårterminen, 
säger Leif Gardtman.

– Av gammal tradition 
så har vi redan lagt ut extra 
idrottstimmar. Nu är det inte 
i första hand fokus på själva 
idrotten utan istället på kopp-
lingen mellan rörelse och det 
teoretiska lärandet, fortsätter 
Gardtman.

I boken ”Spark: The Re-
volutionary New Science 
of Exercise and the Brain” 
redovisas tydliga samband 
mellan fysisk aktivitet och 
ökad hjärnkapacitet genom 
forskningsrön samt ett mång-
årigt pulsträningsprojekt 

med elever på Naperville 
Highschool i USA. Redan 
efter 10-15 veckor notera-
des de positiva effekterna av 
pulsträning, och resultaten 
man sett på lite längre sikt är 
häpnadsväckande. De elever 
som pulstränar uppvisar bätt-
re resultat i läsförståelse, har 
lättare att koncentrera sig på 
lektionerna och gör större in-
dividuella framsteg i de teo-
retiska ämnena, i en snabbare 
takt än övriga elever.

Lokaltidningen fanns på 
plats när Surteskolans elev-
er fick känna på pulsträning 
under ledning av Vammar-
skolans lärare. Hinderbana 
utgjorde den pulshöjande ak-
tiviteten. 

– Man kan inte bortse från 
forskningsresultaten utan 
måste våga pröva, avslutar 
Leif Gardtman.

JONAS ANDERSSON

Pulsträning på skolschemat blir verkighet för eleverna i årskurs 6. Syftet är att öka koncentra-
tionsförmågan och förbättra studieresultaten.

www.alesossarna.se

Pulsträning för
bättre studieresultat

– Surteskolan prövar nytt koncept
SURTE. Pulsträning som 
öppnar inlärningsfönst-
ret.

Nu testas konceptet 
på Surteskolan.

– Det är bra för alla 
och direkt nödvändigt 
för vissa elever, hävdar 
rektor Leif Gardtman.

www.ale.se 
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Minska risken att halka
Ta det lugnt och titta var du går när du 
är ute på gatorna. Var ute i god tid, ha 
ispikar eller broddar under skorna, om du 
använder käpp så kan du sätta en pik längst 
ner, sanda och salta utanför huset eller 

Den 28 februari kommer de bästa 
snowboardåkarna i världen till Ale för att 
göra upp om 20 000 USD i Snowboard Big 
Airtävlingen Ale Invite.
Tävlingen är kombinerad med en 
endagsfestival med kända svenska artister på 
scen, foodtrucks, öltält, mässområde samt 
barnbacke och snowboardskola för de minsta. 

 
Företagskväll den 25 februari
Ale Invite ska sätta Ale på kartan och bidra till 
att det lokala näringslivet och besöksnäringen 

Den 25 februari är du inbjuden till 
Företagskväll inför Ale Invite. Det blir mat och 
mingel med snowboardstjärnorna Kevin och 

Plats: Alebacken, tid kl 18.00-19.30. Obs 

jagkommer@ale.se.
 
Så kan ditt företag synas
Delta med ditt företag på mässan i samband 

företag och därför får du som Aleföretagare 
en rabatt på några av sponsorpaketen 
(Bronspaketet 25 procent, silverpaketet 10 
procent).
Ni kan också vara med i både tryckt, rörligt 
och digitalt material som hör till Ale Invite. 
Kontakta oss på e-post linus@aleinvite.
se för mer information och uppge att du är 
företagare i Ale.
 
Vi söker lokala matleverantörer
Eftersom vi vill ge en variation av 
matupplevelser för besökarna är tre matytor 
reserverade för lokala matleverantörer. Vill du 
vara med? Kontakta oss på e-post 
 lisa.esberg@ale.se för mer information.
 
Följ vad som händer kring Ale Invite:
 
www.aleinvite.se
Facebook: www.facebook.com/aleinv
Eventlänk: www.facebook.com/
events/395716517248694
Instagram: @aleinvite #aleinvite
instagram.com/aleinvite

Ordinarie  
hämtdag v 52

töms 21–26 
december

måndag söndag

tisdag söndag eller måndag

onsdag måndag eller tisdag

torsdag tisdag eller fredag

fredag fredag

Ordinarie 
hämtdag v 1

töms 28 dec –2 jan

måndag söndag

tisdag söndag eller måndag

onsdag måndag eller tisdag

torsdag tisdag eller fredag

fredag fredag

Ordinarie 
hämtdag v 2

töms 5–9 januari

måndag måndag

tisdag tisdag

onsdag onsdag

torsdag torsdag

fredag fredag

Sopkörning under jul, nyår
och trettondagen 2014–2015

att vi tömmer sopkärlen andra dagar än vanligt. 
Kom ihåg att skotta och sanda så vi kan ta 
oss fram till kärlen. Tänk också på att säcken 

hämtningsdag. Läs i tabellen när vi i stället 
kommer under helgveckorna. 

Om två veckodagar står angivna tömmer 
vi så många kärl som möjligt den första 
dagen. Resten töms nästa angivna dag. OBS! 
Ställ ut kärlet senast kl 06.30 på angiven 
hämtningsdag och låt det stå tills det blivit 
tömt.

Öppettider Sörmossen

 Vecka 51 Vecka 1 Vecka 2

Mån 07–15.45 07–15.45 07–15.45

Tis 07–15.45 07–20.00 Stängt

Ons Stängt Stängt 07–15.45

Tor Stängt Stängt 07–15.45

Fre Stängt 07–15.45 07–15.45

Lör 09–16 09–16.00 09–16

Sön Stängt Stängt Stängt

ALE Invite - Sveriges  

största snowboardevent  
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