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Vi är en kommunal skola med
alla program vilket gör att
satsningen är riktad till flera
och bredare samhällsgrupper.

Jag smalt
direkt. Belive
är som gjord
för mig!

Digitalt lärande
på bokmässan

Maj Irmasdotter

GÖTEBORG/KRAMFORS.
Ådalsskolans rektor
Peyman Vahedi talade
om digitaliserad skola
på bokmässan i Göteborg.
– Det här är ett utmärkt
exempel på vad teknik
kan ställa till med, inleder rektorn när tekniken strular i montern
där han ska hålla sin
föreläsning.
Publiken som samlats
får istället titta på Peymans medhavda dator.

En vinnarkategori för sig. Chihuahuan Belive stal showen på lastbilsträffen i Ramsele under premiärturen i nya åkvagnen. Matte
Maj Irmasdotter kom i sällskap med Catarina Sundholm.
Foto: SUSANNHE MELIN

”Det var kärlek vid
första ögonkastet”
RAMSELE. Blott ett halvt kilo tung men värd
sin vikt i guld. Chihuahuan Belive är Maj Irmasdotters ögonsten som hänger med överallt och
väcker omgivningens beundran.
– Det var kärlek vid första ögonkastet, ler matte
stolt.
Skinande
motivlackade
lastbilar i all ära. Lastbilsträffens stora sevärdighet i
miniformat var Belive som
dagen till ära invigde sin
nya fina åkvagn.
Drottninglik och med
nobel uppsyn lät hon sig
transporteras i den lysande
eldröda vagnen på utställningsområdet.
– Man kommer inte
många meter utan att folk
vill stanna och prata, konstaterar matte förtjust.

Belive var från början en

kompromiss. Efter att senaste vovven, en stor Golden
retriever, lämnat jordelivet
skulle Maj ”aldrig mer” ha
hund. Men så dök den här
lilla tösen upp till salu på
Blocket, 487 gram tung poserande bredvid en gigantisk
apelsin.
– Jag smalt direkt. Belive
är som gjord för mig!
I en undersökning 2012

utnämndes chihuahuan till
världens fjärde populäraste
hundras. Dessutom är det en
av världens minsta hundraser, uppkallad efter delstaten Chihuahua i Mexiko,
varifrån den härstammar.
Mitt i smällkalla vintern
fick Maj hem sötnosen, eller
milstolpen om man så vill.
Tiden räknas numera före
och efter Belive.

Efter tjugo år inom vården

är Maj sjukpensionär med
ständig värk som dock lindrats avsevärt efter den fyrbenta vännens ankomst 20
januari 2012.
– På något vis känner jag
mig liksom friskare både
mentalt och psykiskt, eller
hur Belive?
Jovisst. Runt den späda
hundnacken gnistrar olika
halsband men koftorna Maj
stickat ratas. Hellre blir hon
buren i vinröda lackväskan
vadderad med gosiga filtar

Belive tror sig vara större än hon är. Orädd och extremt social, ju
fler som kommer fram och hälsar desto gladare uppsyn.

67
gram vägde
chihuahuan Believe
vid födseln.

för vinterbruk, sommarvarianten är nättare.
Sussar gör hon under
täcket i Majs säng dit hon
når via egen stege. Morgon-

Peyman Vahedi

kaffet intas vid köksbordet.
Ja, ni läste rätt, Belive dricker kaffe på fat och äter surströmming om tillfälle ges.

Bilåkning gillas skarpt, hon

kan vägen i detalj till ”mormor” i Styrnäs. Bus med
hundpolarna är roligt, de
är alltid större men hukar
försynt.
I november vankas dubbelkalas, då fyller både
Belive och Maj år. Det firas
med god middag. Och kaffe
på maten. För båda.

SUSANNHE MELIN

Integrerad teknik i undervisningen är ett påbörjat
samarbete mellan företaget Readly och Ådalsskolan. Idag är surfplattor
och appar en stor del av
ungdomars vardag, nu vill
Peyman uppdatera skolan
genom att anpassa undervisningen till samhällsutvecklingen.
– Vi är en kommunal
skola med alla program
vilket gör att satsningen
är riktad till flera och bredare samhällsgrupper.
Peyman anser att det är
balansen mellan digitalt
och analogt som är viktig. Hur tidigt till exempel
surfplattor ska introduceras måste anpassas individuellt efter behov.
– Barn idag är där och
fingrar på surfplattor eller
smarta telefoner så fort de
börjat röra på sig.
Det är inte bara i skolans
undervisning som man
har integrerat teknik.

Peyman Vahedi, rektor på
Ådalsskolan, pratade om
digitalt lärande på Bokmässan i Göteborg.
Foto: DANIELA MELIN
– Föräldramötena filmas
och läggs upp på en kanal
på Youtube. Detta för att vi
tydligt ska kunna visa att
vi håller det vi lovar.

Förändringens positiva re-

sultat tror han dels beror
på att den skedde i rätt tid
och tack vare skolpersonals och politikers samarbetsvilja. Han tycker att
Kramfors har goda förutsättningar att utvecklas
och att föräldrar och lärare ska anta utmaningen.
– Attityden ”jag vill inte bli överbevisad”, sätter
käppar i hjulet. Lärare ska
använda sig av elevernas
kunskap.
Föräldrar som står som
frågetecken när barnen
ber om läxhjälp tycker han
är en bra sak.
– Det visar ju att skola
och utbildning faktiskt har
utvecklats.

DANIELA MELIN

Britt och Sture Kallin sitter i blomsterhavet tillsammans med
kyrkoherde Charlotte Odelberg.
Foto: BENGT SANDSTRÖM

De äldres kyrksöndag i Multrå
MULTRÅ. Enligt gammal
tradition firades den 28
september ”De äldres
kyrksöndag” i Multrå.
Gudstjänsten leddes av
kyrkoherde Charlotte
Odelberg och kantor var
Birgitta Binnegård.
Carolin Westman medverkade med mycket uppskattat solosång ackompanjerad av dagens kantor. Efter
inbjöds alla till festligt dukade bord i Församlingsgården. Det blev en god
lunch med äppelkaka och

kaffe som efterrätt. I församlingsgården underhäll
kantor Gunnar Stålhand
med en musikgissningstävling.
Carolin Westman medverkade även med solosång. Kyrkoherden uppvaktade dagens äldsta
besökare med blommor.
Det var Britt och Sture
Kallin från Klovsta by
på södra sidan av Ångermanälven. Efter en givande dag med god gemenskap
vända alla nöjda hemåt.

BENGT SANDSTRÖM

