Beställd, betald och efterlängtad!
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Ådalsskolan berättade
om höstens alla nyheter
Kramfors Föräldramö-

långt från skolan eller som av
andra anledningar inte hade
möjlighet att vara med.
En folder producerad av
elever på teknikprogrammet
överlämnades till föräldrarna. Den innehåller råd från
elever till föräldrar hur de
kan hjälpa och stötta sina
barn genom gymnasiet.
Revisorerna imponerades
över skolans satsning på ga-

mification. Det handlar om
att med samma motivation
som driver dataspelsanvändare också lära ut kunskaper.
Från och med detta läsår är
undervisning i programmering obligatoriskt på skolans
samtliga program. Hur
mycket eleverna ska läsa
skiljer sig förstås mellan de
olika utbildningarna, men alla ska få baskunskaper.

Erik Åmell

0612-77 17 64
erik.amell@allehanda.se

, Långsele
på Faxängen
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juli i år. Kvinnan har erkänt
gärningen. Brottet styrks av
förhör med en butiksanställd som tog kvinnan på
bar gärning.
Påföljden bestämdes till
55 dagsböter å 50 kronor.
Kvinnan åläggs även att betala 500 kronor till brottsofferfonden.

– Det kan vara värdefullt
att ha vissa grunder och veta
vad det handlar om man behöver bygga en hemsida och
ska köpa den tjänsten. Det är
också en genusfråga, att få
fler tjejer intresserade av
programmering, säger Peyman Vahedi.

Kl. 13:00-15:00
Kolbullar, gåbingo, öppet hus på gymmet,
modellflyg, tävlingar och mycket mer!
derby i div. 2

t fotbolls
Kl. 15:00 - Stor

Långs

www.langseleaif.se
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CarUlllerstam
Podcast

Nöjesredaktörerna Peter Carlsson och Jerker Ullerstam snackar
om aktuella nöjeshändelser och guidar dig till en fulländad helg!
Lyssna eller ladda hem det senaste avsnittet på
blogg.mittmedia.se/carlssonullerstam
Twitter:
CarlssonUllerst

vid McDonalds 13.30, Älandsbro 14.15, Högsjö k:a 15, Kramfors bakom Coop
15.45, Bollstabruk busstn 16.30, Nyland jvstn 17.15, Lugnvik 17.45.
SÖNDAG 21/9: Gallsäter 8.30, Ullånger f.d Shell 9, Dockstabaren 10, Bjästa
k:a 11, Bredbyn f.d. Statoil 12.15, Mellansel stn 12.50, Billsta Duvans förskola 13.30,
Ö-vik lastbilsP södra inf 14, Husum torget 15.30.
TISDAG 23/9: Hoting bakom posten 9.15, Rossön 10, Backe bakom OKQ8
10.30, Junsele torget 11.15, Näsåker Q-star kl 12.15, Sollefteå OKQ8 13, Långsele
jvstn 14, Edsele bygdeg 15.15, Ramsele torget 15.45.
Ej kort. Nästa tur om 4 veckor. 070-353 41 86 www.potatisbilarna.se

Peyman Vahedi, rektor vid Ådalsskolan, presenterar skolans
verksamhet för kommunen revisorer.
FOTO: Erik ÅmEll
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LÖRDAG 20/9: Viksjö bibliotek 7.30, Graninge Livs 8.15, Härnösand grusplan

webbshop.allehanda.se

Döms till böter efter snatteri
Kramfors En kvinna i
30-årsåldern från en ort i
Kramfors kommun har
dömts till 55 dagsböter om
vardera 50 kronor för snatteri. Kvinnan avslöjades när
hon tog en klänning på Wikströms Dam o Herr i Kramfors utan att betala för sig.
Brottet skedde i början av

King Edward, Asterix, Folva, Gul mandel. Svenska äpplen, morötter, fodermorötter. Hjortron- lingon- blåbärs- hallon- drottning- salmbärs- och tranbärssylt (60-70% bärhalt). Säljes från lastbil.

”Det kom också 180
föräldrar jämfört
med 50 i fjol.”
Peyman Vahedi,
rektor, Ådalsskolan.

ten med barnpassning
för småsyskon. Undervisning i programmering på alla utbildningsprogram. Ådalsskolan
lanserar nyheter i höst.
Rektor Peyman Vahedi informerade på onsdagen Kramfors kommuns revisorer om
det senaste på skolan. Som
föräldramötet på tisdagskvällen med ett nytt och annorlunda upplägg.
Det bjöds på pizza och
elever från barn- och fritidsprogrammet och hantverksprogrammet tog hand om
småbarn och ordnade med
ansiktsmålning.
– För att elevers föräldrar
som också har mindre barn
lättare skulle kunna komma
på mötet. Det kom också 180
föräldrar jämfört med 50 i
fjol, sade Peyman Vahedi.
Mötet filmades för att läggas ut på nätet. Detta är en
service till föräldrar bosatta

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ

Facebook:
Carlsson & Ullerstam

Instagram:
#carlssonullerstam

www.allehanda.se

LÄSARERBJUDANDE
Entrébiljett till

Svensk Barock och Johann
Sebastian Bach

Nordiska kammarorkestern och
cembalisten och dirigenten
Patrick Ayron
Sollefteå Kyrka
Fredag 3/10 kl. 19.00
Förmånspris för våra prenumeranter

90:-/st

Ord. pris 150:-.
Barn och ungdom under 18 år gratis.

På webbshop.allehanda.se kan du som prenumererar på TÅ eller ÖA beställa och köpa varor,
evenemangsbiljetter och andra produkter till
förmånligare priser. Du betalar enkelt dina inköp via din internetbank, VISA/Mastercard eller
med faktura. Vi skickar dina varor direkt hem
till dig. Hur enkelt och suveränt som helst!

