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1. Jennifer Nordström och Kasper Häggqvist gillar surfplattan.
Peyman Vahedi, Stefan Svedlund, och Karin Johansson ser
stora pedagogiska möjligheter med redskapet. 2. Surfplattan
passar väl in i den nya utbildningsreformen Gy 11 där digital kompetens betonas. 3. Jennifer Nordström och Kasper
Häggqvist är bland de första eleverna på Ådalsskolan som
får jobba med surfplattor. Faller försöket väl ut kommer alla
elever att få plattor.
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Läsplattan en revolution
Kramfors

Ådalsskolans elever surfar mot framtiden. Nyligen kunde de som går
första läsåret på skolan
hämta ut sina Ipads och
har redan nu runt 80
procent av sina läromedel i surfplattan.
– Vi vet inte om någon
annan gymnasieskola som gjort en så bred
satsning på den här tekniken, säger Peyman Vahedi, rektor för teknik-,
fordon-, el-, industrioch estetprogrammen.

Jennifer Nordström och
Kasper Häggqvist navigerar säkert med surfplattans olika ikoner. Båda går
första årskursen på Ådalsskolan, på samhälls- respektive teknikprogrammet. De har snabbt blivit
bekväma med sina nya arbetsredskap.
– Den fungerar på samma sätt som telefonen, så
det var lätt att komma i
gång. Hittills har jag mest
använt den för anteckningar inom tyskan. Vi har också sett korta filmer som vi

Två fall av misshandel
■■ härnösand■En 24-årig
man ska enligt polisanmälan ha blivit misshandlad
på Storgatan i Härnösand
vid halv tre-tiden natten
mot söndag. Han ska ha
hamnat på marken och
tagit emot sparkar av två

män, 18 och 43 år. Upprinnelsen till bråket är enligt
polisen okänd. I samband
med detta fick även en 29årig man ta emot sparkar
av 18-åringen. Båda händelserna är nu anmälda
som grov misshandel.

fått besvara frågor till, berättar Jennifer Nordström.
Kasper Häggqvist använder bland annat plattan för att läsa boken ”KikAspER häGGqvIsT, ELEv:

”att■använda■surfplattan■ger■en■helt■annan■
upplevelse,■det■känns■
nytt■och■modernt.”
nesen” inom svenskämnet.
– Jag ska redovisa den i
en bokrapport. Det finns
också möjlighet att lyss-

na på boken. Att använda
surfplattan ger en helt annan upplevelse, det känns
nytt och modernt.

Surfplattan passar väl in i
den nya utbildningsreformen Gy 11 där digital kompetens betonas.
– Skolan har ett uppdrag
att kompensera för den digitala klyftan. Att ha tillgång till tekniken ska inte
hänga på om föräldrarna
har råd. Ungdomarna ska
också lära sig deklarera,
boka tid på bilprovning

Skadegörelse på bilar
■■ härnösand■ Två bilar
som stod parkerade i Fröland, Härnösand, utsattes för skadegörelse under
natten mellan fredag och
lördag.
Den ena bilen hade blivit repad och fått baklju-

sen krossade. Dessutom
var bilens extraljus borta
och registreringsskylten
stulen.
Den andra bilen, som
stod i närheten, var en firmabil som även den blivit
repad.

och andra tjänster via nätet, säger Peyman Vahedi.

En halv miljon kronor har
det kostat att köpa in surfplattorna. Satsningen finansierades genom att viss
annan it-utrustning inte
förnyades i fjol. I förlängningen räknar man med att
spara pengar genom mindre behov av speciella datasalar och minskad elförbrukning. Att byta fysiska
böcker mot digitala, där
skolan i stället köper licenser, ger också bättre eko-

nomi då det är lättare och
flexiblare att anpassa till
antalet elever.
Böckerna är ständigt åtkARIN johANssoN,
LäRARE:

”med■en■app■går■det■
att■göra■en■stadsvandring■genom■rom■som■
det■såg■ut■under■romarriket.”
komliga, även från andra
datorer, då de ligger i det
digitala så kallade molnet.

Rök från pannrum i trapphus
■■ sollefteå■ Vid halv

två-tiden på söndageftermiddagen larmades polis och räddningstjänst till
en fastighet på Storgatan i
Sollefteå. Totalt 17 personer är skrivna på adressen
och enligt larmet kom det

rök från en av lägenheterna, ut i trappuppgången.
Röken visade sig dock
komma från ett pannrum
och på plats kunde räddningstjänsten konstatera
att det inte handlade om
någon brand.

