
STRÖM. Västerlanda-
skolan, Hjärtumskolan 
och Strömskolan har 
alla blivit hälsodiplome-
rade.

Utnämningen kommer 
att firas med en fest 
den 2 april, då skolled-
ningen också kommer 
att erhålla ett vackert 
diplom.

– Att må bra är basen 
för allt lärande och jag 
är väldigt stolt över 
att vi som första skol-
område i landet blivit 
hälsodiplomerade, säger 
Anneli Eriksson, rektor 
på Strömskolan.

Hälsodiplomeringen omfat-
tar samtliga 560 elever och 
den personal som arbetar 
på de tre skolorna i område 
väster. Initiativet togs förra 
våren och på hösten kom 
man första gången i kontakt 
med coachen Jessica Åhqvist 
från Korpen, som står bakom 
hälsodiplomeringen tillsam-
mans med skolidrottsförbun-
det. Från början var det bara 
arbetsplatser som kunde bli 
hälsodiplomerade, men de 
båda organisationerna har 
sedan utvecklat konceptet till 
att gälla även skolor.

Hälsofrämjande
– Eftersom vi har jobbat med 
ett hälsofrämjande arbete 
under lång tid i vårt skolom-
råde hade vi redan många av 
de bitar som krävdes för att 
få bli hälsodiplomerade. Det 
vi fick göra var att strukture-
ra upp arbetet, göra en arbets-
plan och där formulera mål, 
säger Anneli Eriksson.

Vad är hälsofrämjande 
arbete?

– Vi ser hälsa ur ett väldigt 

brett perspektiv. Det hand-
lar om kost och rörelse, men 
även om kamratskap, tradi-
tioner och att varje individ på 
skolan har en delaktighet i det 
vardagliga arbetet. Hälsa är 
också en del av skolans profil 
varför den här diplomering-
en kändes som ett naturligt 
steg för oss, säger skolsköter-
ska Susann Magnusson och 
fortsätter:

– Tanken var att vi skulle bli 
hälsodiplomerade 2008, men 
eftersom vi låg så pass långt 
framme i vårt arbete blev vi 
godkända redan nu.

20 hälsodiplomerade
Idag finns det cirka 20 hälso-
diplomerade skolor i hela 
landet. Anneli Eriksson vill 
dock betona att diplomering-
en inte är ett kvitto för en rakt 
igenom problemfri skola.

– Diplomeringen innebär 
inte att vi är problemfria eller 
att vi skulle ha de finaste loka-
lerna och den mest fashiona-
bla utrustningen, men det be-
visar att vi jobbar med hälsa i 
ett brett perspektiv och att vi 
hela tiden strävar efter att för-
bättra oss.

Hälsodiplomeringen varar 
i två år. Därefter måste re-
presentanterna för skolom-
råde väster i Lilla Edet visa 
att man utvärderat, satt upp 
nya mål och nya åtgärder ut-
ifrån de behov som finns för 

att diplomeringen ska fortsät-
ta att gälla.

Fortbildning
– Under den här tvåårsperio-
den erbjuds fortbildning och 
konferenser. Vi har också rätt 
att använda coachen Jessica 
Åhqvist i den utsträckning vi 

behöver. Det förpliktigar oss 
att arbeta efter vår framtagna 
handlingsplan och samtidigt 
utveckla den, avslutar Anneli 
Eriksson.
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Skolorna i område väster hälsodiplomerade
– Att må bra är basen för allt lärande

Motion om miljöledningssystem 

Skolorna inom område väster, Västerlandaskolan, Hjärtumskolan och Strömskolan, har av Korpen och skolidrottsförbundet 
blivit hälsodiplomerade. Strömskolans rektor Anneli Eriksson och skolsköterska Susann Magnusson gläds tillsammans med 
eleverna och en fest för att fira diplomeringen är planerad till den 2 april.

SKOLANS HÄLSODIPLOMERING
Erfarenheten är att skolor arbetar 
hälsofrämjande men är sämre på 
att visa det. Skolans hälsodiplome-
ring är ett sätt att visa att man gör 
ett bra arbete, en möjlighet att visa 
upp att skolan arbetar hälsofräm-
jande. Det är allt för ofta som skolan 

får uppmärksamhet på det man inte 
gör - det är sällan skolan uppmärk-
sammas för det man gör. Skolans 
hälsodiplomering stämmer av skolan 
pågående hälsofrämjande arbete.PÅ STRÖMSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Strömskolans rektor Anneli 
Eriksson och skolsköterska 
Susann Magnusson.

Sedan 1999 har Sverige 
miljömål, delmål och 
åtgärdsstrategier som 

syftar till att lämna över ett 
samhälle till nästa gene-
ration där de stora miljö-
problemen är lösta. Ansva-
ret för att uppfylla målen 
har fördelats på alla delar av 
samhället. Företag, myndig-
heter och andra organisa-
tioner inom olika samhälls-
sektorer ska ta ansvar för 
miljöfrågor inom sina verk-
samhetsområden.

Sedan 2005 har Lilla 
Edets kommun egna lokala 
miljömål antagna. Vad kan 
då kommunens förvaltning-
ar och avdelningar göra för 

att bidra till att miljömålen 
nås? Samtliga kommunala 
förvaltningar bör självklart 
ha ett miljöledningssystem 
som styr det interna mil-
jöarbete till förbättringar 
inom bland annat följande:

• Miljöanpassade inköp
•  Minskad kemikaliean-

vändning
•  Minskad energiför-

brukning
•  Minskad förbrukning 

av fossila drivmedel
•  Förbättrad avfallshan-

tering
Miljöledningssystemet 

kan med fördel göras enkelt 
samt  anpassas till de lokala 
miljömål. Miljödiplome-

ring eller miljöcertifiering 
kan vara ett bra sätt att visa 
omgivningen att man har 
ett väl fungerande miljöled-
ningssystem.

Förslag:
 1. Lilla Edets kommun 

inför ett miljöledningssys-
tem för sina samtliga för-
valtningar.

 2. Miljöledningssystemet 
skall vara möjligt att diplo-
mera eller certifiera.

Ulf Wetterlund
Folkpartiet liberalerna Lödöse/

Lilla Edet

Lilla Edets Ridklubb vann 
efter omhoppning

Lilla Edets Ridklubb tog i hästhoppningens första omgång hem segern över elva andra lag 
efter en rafflande omhoppning mot Loo Ryttarförening och Grevagårdens Ryttarförening. I 
laget ingick som junior Louise Sjöstrand på Carrixa från Lilla Edet, som seniorer Hanna Pe-
tersson på Rock Star från Skepplanda, Anna-Karin Axelsson på Melitta från Harestad och 
Annika Birklin på Twice as Tough från Älvängen. Lagledare var Camilla Olofsson från Lilla 
Edet. 

I och med detta leder LERK division 1 västra grupp 2 inför andra omgången den 1 april hos 
Skaraortens Ryttarförening, där det avgörs vilka fem lag som går vidare till den stora två-
dagars-finalen hos Ale-Jennylund den 28-29 april. För fullständiga resultat från Alingsås se 
nedan.
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