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Fotboll ska profilera Fuxernaskolan

Magnus Olsson ser med till-
försikt fram emot uppstarten 
av profilklasserna på Fuxerna-
skolan. Han upplever en stor 
nyfikenhet bland kommunens 
ungdomar och tror även att 
elever från andra orter kan 
komma att attraheras av ut-
budet.

– Vi sticker verkligen ut 
hakan. Liknande profilklasser 

finns lite här och var i Sveri-
ge, men det finns ingen skola 
som kan erbjuda samtliga tre 
inriktningar, säger Magnus 
Olsson.

Initiativtagare till fotbolls-
klassen är SO-läraren Peter 
Sjöberg, som på sin fritid är 
fotbollstränare i Romelan-
da UF.

– Peter har funderat på 

detta ett bra tag och jag har 
hjälpt till att förverkliga idén. 
Det finns ett stort fotbollsin-
tresse i kommunen och fot-
bollsträning är dessutom en 
multimuskulär idrott. I pro-
filen kommer vi också att väva 
in viktiga bitar som hälsa och 
kost, säger Magnus Olsson.

Fuxernaskolan kommer att 
ha ett samarbete med Supe-
rettan-laget Ljungskile SK, 
som bland annat kommer att 
bidra med instruktörer och 
annan kompetens.

Fri entré
– Vi kommer att ha en del 
gemensamma arrangemang 
tillsammans med Ljungskile. 
Våra elever kommer också 
att kunna gå in gratis på 
LSK:s hemmamatcher, säger 
Magnus Olsson.

För de elever som väljer 
musikklass blir det möjlighet 
till extra instrumentalträning 
i samarbete med musikskolan. 
Musikklassen ska också delta 
i internationella utbyten och 
konserter.

Den internationella klassen 
kommer att få planera och ge-
nomföra biståndsprojekt eller 
hjälpsändningar. Utbyten 
med Fuxernaskolans vänsko-
lor i Tanzania, Cypern, Tur-
kiet, Litauen, Frankrike och 
Grekland inryms också i ut-
bildningen.

– Gemensamt för klasserna 

är att profilämnena kommer 
att finnas på schemat tre 
timmar i veckan. I övrigt är 
det traditionell undervisning 
som gäller. Grunden i hela det 
här konceptet är att vi satsar 
stenhårt på kunskapen, alltså 
inte bara det faktum att vi till-
varatar ungdomarnas intres-
sen, säger Magnus Olsson.

Albert Prenici i klass 6B 
gläds över den satsning som 
sker på Fuxernaskolan och 
han har redan bestämt vilken 
av de tre profilerna han ska 
välja.

– Det blir fotboll för min 
del. De flesta killarna tycks 
välja fotboll och många tjejer 
väljer musikprofilen, säger 
Albert.

Ett undantag är dock Ca-
roline Stenberg i 6D, som 
tänker ansluta sig till den in-
ternationella klassen.

– Jag vill utveckla mina 
språkkunskaper och tycker 
att den internationella profi-
len låter kul, säger Caroline.

Längtar du efter nya 
möbler från Mio?
Köp ett Myresjökök 
före den 31/3.

För varje 
10.000:-* du köper 
kök för får du ett
presentkort från
Mio på 1.500:-

*Erbjudandet gäller när du köper ett Myresjökök
(exkl. vitvaror) för minst 20.000 kr under tiden
1/2-31/3 2007. Presentkortet gäller som
betalningsmedel på valfria produkter ur Mios
ordinarie sortiment och går ej att byta mot
pengar. Erbjudandet kan ej kombineras med
andra erbjudanden. För mer information om
kampanjen och katalogbeställning gå in på
www.myresjokok.se.
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LILLA EDET. – Vi ska bli det bästa skolalternativet i 
närområdet.

Det säger Magnus Olsson, rektor på Fuxernasko-
lan, som till hösten ska erbjuda eleverna i årskurs 
sju tre olika profiler.

Fotboll, musik och internationell klass ska finnas 
att välja bland och till helgen går en informations-
broschyr ut i Lilla Edet och kranskommunerna, 
Ale, Kungälv, Trollhättan och Uddevalla.

– Liksom musik och internationella utbyten

Till hösten startas tre profilklasser upp för eleverna i årskurs sju på Fuxernaskolan. En av 
profilerna blir fotboll där skolan kommer att ha ett samarbete med elitlaget Ljungskile SK.

Tre elever i årskurs sex på Fuxernaskolan som redan har be-
stämt inriktning för hösten. Leila Alic, musik, Albert Prenici, 
fotboll, och Caroline Stenberg, internationell klass.

FUXERNASKOLAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Farliga vägbulor i 
Lilla Edets kommun

Vi har uppmärk-
sammat att det 
finns vägbulor i 

vår kommun som orsakar 
skador på fordon, släp och 
husvagnar och i vissa fall är 
trafikfarliga.
Ett av problemen är att väg-
bulorna på vissa ställen ej 
är markerade på sidorna av 
vägen, vilket innebär att de 
är synliga på dagtid så länge 
eventuellt målad färg finns 
kvar, men inte på kvällstid 
och överhuvudtaget inte när 
vägen/gatan är snötäckt.

Ett annat problem 
med vissa av vägbulorna är 
utformningen. Här och var 
kan fordon slå i underredet 
och framförallt handlar 
det om att släpkärror och 
inte minst husvagnar slår i 
underredet när bulorna är 

för felaktiga.
Exempel på problemet finns 
på Bistocksvägen i Göta och 
Fuxernavägen i Lilla Edet, 
men även i andra kommun-
delar.

Vi vill att samhällsbygg-
nadsnämnden:
• ger förvaltningen i upp-
drag att se över vägbulorna 
i kommunen och åtgärda de 
fel som upptäcks
• beslutar om att alla vägbu-
lor ska ha sidomarkeringar
• beslutar om att utform-
ningen av vägbulorna ska 
vara sådan att inte invånar-
nas fordon, släp och husvag-
nar skadas.

Anders Högström
Folkpartiet Liberalerna i Lödöse/

Lilla Edet
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