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HÅLANDA. Att ta sig 
från en ö till en annan 
kan ske på många olika 
sätt.

Det kan ske med hjälp 
av en bro, vattenscooter 
eller rentav en raket.

Eleverna på Barnkul-
lens förskola har låtit 
kreativiteten flöda och 
uppfinningsrikedomen 
vet inga gränser.

Maria Svensson och 
Katharina Dahlbäck arbe-
tar på Göteborgs Universitet 
Institutionen 

för didaktik och pedagogisk 
profession i teknik respek-
tive svenska. Tillsammans 
med Ann-Marie von Otter 
genomför de nu ett pilotpro-
jekt på Barnkullens förskola 
där sagan utgör grunden för 
teknikundervisning. Boken 
”Bus & Frö på varsin ö”, 
skriven av Maria Nilsson 
Thore, har fungerat som in-
gång i projektet.

– Ett utmärkt sätt för att 
fånga barnens intresse för 
teknik. Barnen får lära sig 
ord och begrepp som före-
kommer i ämnet teknik, sä-
ger Maria Svensson.

I tisdags var det tredje 
gången som Maria Svensson 
och Katharina Dahlbäck be-
sökte Barnkullens förskola. 
Barnen fick presentera sina 
lösningar på hur Bus och 
Frö skulle göra för att kunna 
träffas. 

– Tidigare har vi läst en 
saga där det framgått att 
Bus & Frö lever på var sin 
ö. Frågan är hur de ska bära 
sig åt för att kunna sam-
manstråla? Bus & Frö kan 

inte simma och inte hoppa 
så långt som krävs. Barnen 

vet inte slutet på sagan, be-
rättar förskollärare Kristina 
Karlsson.

Glasspinnar, mjölkkar-
tonger, toarullar och annat 
spillmaterial har funnits till 
förfogande. Av dessa ting har 
barnen skapat olika färdme-
del, alltifrån flygplan till ra-
keter.

– Teknik bygger på att 
man jobbar lösningsorien-
terat. Det har sannerligen 
dessa barn gjort. Vi är im-
ponerade, säger Katharina 
Dahlbäck.

– Det är väldigt kul att 
barnen kom på så många oli-
ka lösningar, inflikar Maria 
Svensson.

Nästa steg i projektet blir 
att läsa slutet av sagan om 
Bus & Frö och sedan blir det 
till att ge sig ut i naturen och 
prova barnens tekniska lös-
ningar.

– Ja, till våren blir det att 
gå till Hålsjön och se hur 
sakerna fungerar i verklig-
heten. Det är ett önskemål 
från barnen som vi tänker 
tillgodose, säger Kristina 
Karlsson.

Alla olika delar i projek-

LÖDÖSE. Tingbergsskolan 
klass 5b i Lödöse vann den 
lokala finalen i Vi i femman, 
som direktsändes i P4 Väst 
på tisdagskvällen. I finalen 
besegrades Strömslundssko-
lan från Trollhättan. Seger-
siffrorna skrevs till 17-13.

För Tingbergskolan tävla-
de Tove Hellström tillsam-
mans med Birk Linde, som 
hade hoppat in i Eskil Hans-
sons frånvaro.

Dock lyckades inte Ting-
bergsskolan ta sig vidare från 
rikskvalet. Tingbergsskolan 
hamnade på en 14:e plats av 
totalt 25.

JONAS ANDERSSON

lansforsakringar.se

Priset för att vara 
en kundägd bank 

Källa: Enligt tidningen Privata 
Affärer och Svenskt Kvalitetsindex 
Bank, privat 2014.

Hösten 2012 invigdes sa-
goskogen, som är belägen 
mellan Nol och Nödinge. 
Nu har Ekskogen även be-
rikats med en naturlekplats 
vilken ska invigas på lördag.

– Ekskogen är ett popu-
lärt utflyktsmål, inte minst 
för förskolor i närområdet. 
Även familjer lockas hit på 
helgerna, förklarar Sofie 
Pheiffer Rittfeldt.

Det finns en utmärkt 
slinga med frågor som byts 
ut med jämna mellanrum. 
Nu kommer tipspromena-
den att beröra det aktuella 
temat – hjärtat.

– Tipsfrågorna kommer 
att sitta uppe april månad ut 
och de som vill kan lämna 
in sina svar till biblioteket i 
Nödinge. Då är man med i 
utlottningen av diverse pri-
ser.

Lördagens invigningsfi-
rande erbjuder sagostund vid 
lägerelden och Nödinge SK 

har engagerats för att sköta 
korvgrillningen.

– Dessutom blir det pyssel 
under Skogstrollets ledning, 
säger Sofie.

För de som kommer med 
bil sker parkering lämpligast 
vid Rödjans industriområde.

JONAS ANDERSSON

Hur kan Kommun-
styrelsen ta ett 
enigt beslut om att 

bygga ett motivationsbo-
ende för vuxna missbrukare 
i närheten av Jennylunds 
ridklubb? Ärligt talat slog 
det undan benen på mig 
totalt. Det är en skandal. 
Jag har i flera år frågat mig 
om Surte-Bohus tillhör 
Ale kommun? Det känns 
inte så.

Vår familj flyttade till 
Bohus 1964, då levde 
samhället och Bohus IF var 
mycket aktivt på Jennylund 
där flera i familjen spelade 
fotboll och bandy. Några 
var också tränare. Jag var 
själv aktiv i Bohus IF:s 
damfotboll i femton år. 
Idag står Jennylund väldigt 
öde och tomt. Jag brukar 

köra dit upp då och då, 
men blir jag bara arg och 
ledsen när jag ser hur det 
har blivit.

Bohus IF startade upp 
en friidrottssektion för 
några år sedan och därför 
måste Jennylund nu anpas-
sas till friidrott eftersom 
barn från hela Ale engage-
ras i verksamheten. Det är 
något kommunen måste ta 
beslut om.

Många fotbollsfören-
ingar har fått konstgräs i 
Ale och bara en plan kostar 
flera miljoner. Nu tycker 
jag verkligen att det är dags 
att satsa på Jennylund.

Beslutet att bygga ett 
motivationsboende för vux-
na missbrukare påverkar ju 
hela samhället. Ungdomar 
och barn tillbringar mycket 

tid utan vuxet sällskap i 
stallet och på området runt 
Jennylund – så har det 
alltid varit.

Varför beslutar Kom-
munstyrelsen att bygga 
ett helt nytt boende? Har 
beslutsfattarna kollat upp 
alla tomma lokaler i kom-
munen först?

Satsa på Jennylund, 
ridklubben och Bohus 
centrum, där lokaler gapat 
tomma i flera år, även 
sedan pendeltåget kom och 
motorvägen var klar.

Jag bor i Bohus och be-
talar också kommunalskatt, 
men vart går mina pengar?

Jag kan tyvärr inte 
rekommendera vänner att 
flytta till Ale. 

Monica Söderlund
Bohusbo sedan 1964

Angående motivationsboende för vuxna missbrukare i Bohus

– Men ingen riksfinal

Tingbergsskolan 
lokala mästare

Så här såg det ut när sagostigen mellan Nol och Nödinge invig-
des på hösten 2012. Nu är det dags för nytt invigningsfirande i 
och med att Ekskogen berikats med en naturlekplats. Arrange-
manget äger rum nu på lördag.
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NInvigning av
naturlekplats
NÖDINGE. Lördagens invigning av naturlekplatsen 
i Ekskogen utgör startskottet för uppmärksamhets-
veckan – ”Med hjärtat i Ale”.

Tipspromenad, sagostund, skogspyssel och korv-
grillning står på programmet.

– Förhoppningsvis blir det en fin vinterdag och 
många besökare, säger kultursamordnare Sofie 
Pheiffer Rittfeldt.

– Barnkullens förskola medverkar i pilotprojekt

tet dokumenteras med fo-
tografier och film. När inte 
gästerna från Göteborgs 
Universitet är på plats är för-
skolepersonalen behjälplig.

– Lärarna har en medfors-
karroll och vi får en tydlig 

bild av projektet trots att inte 
vi är här varje dag, säger Ma-
ria Svensson.

Det råder ingen tvekan 
om att teknik blivit ett po-
pulärt ämne på Barnkullens 
förskola.

– Visst är det så. Barnen 
har fått en positiv känsla och 
faktum är att teknik inte be-
höver vara jättekomplicerat, 
avslutar Kristina Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Maria Svensson och Katharina Dahlbäck från Göteborgs Universitet tar del av den uppfinnings-
rikedom som Viktor Zettergren, Mio Lindegren, Matilda Karlén och Elin Petersson på Barnkullens 
förskola visar upp.

Boken Bus & Frö på varsin ö 
har utgjort grunden för tek-
nikprojektet.

B k B & F ö å i ö

Teknik redan i unga år
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