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LÖDÖSE. Tingbergssko-
lan har en kunskaps-
profil med inriktning 
på litteratur, språk och 
kultur.

Under veckan som 
gick arrangerades en 
särskild ”Litteratur-
vecka”, som genomsy-
rade alla årskurser.

Som ett led i tema-
veckan gästades skolan 
av författarna Lena Lil-
leste och Niklas Krog.

Tingbergsskolan i Lödöse 
tar gärna tillfället i akt att 
lyfta fram sin profil, där litte-
ratur, språk och kultur spelar 
en central roll.

– Vi är medvetna om att 
elevens läsfärdighet, språkli-
ga förmåga och intresse för 
kultur är av stor vikt för läran-
det. Vår målsättning är att när 

eleverna lämnar Tingbergs-
skolan ska de ha en god språk-
lig förmåga, en god läsförstå-
else samt ett stort intresse för 
litteratur och kultur, säger 
områdeschef, Anders Pet-
tersson och fortsätter:

– Vi ser att ett långsiktigt 
arbete med elevens språkut-
veckling är nyckeln till kun-
skapsutveckling i alla ämnen.

För att stimulera läsandet 
och skrivandet arrangerades 
en litteraturvecka. Samtliga 
elever i årskurs f-9 deltog på 
ett eller annat sätt i temaar-
betet.

– F-6 jobbade i tvärgrupper 
där man pratade om skrivan-
det och litteratur och hur man 
bär sig åt för att skapa en be-
rättelse. År 4-6 fick också för-
djupa sig i en bokgenre som 
de fick välja fritt, exempelvis 
skräck, fantasy, deckare och 
så vidare. Nämnda årskurser 

hade också en maskerad på 
fredagen där eleverna fick klä 
ut sig till en karaktär. Bästa ut-
styrsel belönades med biobil-
jetter, förklarar Daniel Mag-
nusson, rektor f-6. 

Skrivartävling
Fritidshemmet ordnade med 
skrivartävling under rubri-
ken ”Guldpennan”. Samtliga 
elever belönades med priser 
för sin kreativitet.

I årskurs tre och fem fick 
barnen besök av barnboks-
författaren Lena Lilleste, 
som fått lysande recensioner 
för sin nya bok ”Fixa pengar 
annars”. Hon har tidigare 
skrivit populära böcker som 
”Inbrott i skolan”och ”Kid-
nappare på nätet”.

– Jag är ute och besöker 
skolor ganska så ofta. Det är 
roligt att få träffa barn som 
läst mina böcker. Jag får en 
respons på det jag sysslar 
med och det ger mig väldigt 
mycket, säger Lena Lilleste.

Hur brukar reaktioner-
na vara?
– Jag börjar bli bortskämd ef-
tersom jag nästan bara hör po-
sitiva omdömen. Det känns 
som jag har hamnat i rätt fack 
och det ger mig inspiration till 
att fortsätta skriva.

Disciplin och fantasi
I Lena Lillestes möte med 
eleverna beskriver hon sitt ar-
betssätt och vad som krävs för 
att bli en duktig författare.

– Först och främst handlar 
det om att ha disciplin och 
sedan skadar det inte att ha en 
livlig fantasi, säger Lena.

Eleverna fick också en ut-
maning, nämligen att skriva 
varsin sommardeckare.

– Ja, nu fortsätter arbetet i 
klassrummen. Det ska bli in-
tressant att se vad det kan bli 
utav detta, säger Daniel Mag-
nusson.

Eleverna i årskurs åtta hade 
besök av Niklas Krog, som 
berättade om sin väg till bok-
skrivandet och sitt bokläsan-
de. Han reflekterade till sin 

karriär som basketspelare på 
elitnivå (vann SM-guld med 
Alvik) och förklarade hur vik-
tigt det är med envishet och 
vilja.

– Jag gör exakt det jag vill 
göra i livet. Av mina dagdröm-
mar blir det böcker, vilket är 
helt underbart. Ibland är det 
dock inte alltid så lätt. Jag 
upplever det ofta lite knöligt 
att komma igång med skri-
vandet på dagarna, men det 
brukar släppa efter någon 
timme. Då befinner jag mig i 
en total verklighetsflykt, un-
gefär på samma sätt som när 
jag själv läser en bra bok, säger 
Niklas Krog.

Exempel på böcker som 
Niklas Krog har skrivit är 
”Gudarnas son”, ”Under 
Guds himmel” och ”Kampen 
om tronen”.

Lena och Niklas är fortsatt 
delaktiga i litteraturarbetet på 
Tingbergsskolan. De starta-
de upp en skrivartävling som 
ska hållas för elever i år fem 
och åtta. De båda författarna 
kommer att bedöma elever-
nas alster och priset är bok-
checkar.

Författarbesök på Tingbergsskolan
– Ett inslag i ”Litteraturveckan”
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Barnboksförfattaren Lena Lilleste besökte Tingbergsskolan under ”Litteraturveckan”.

Författaren Niklas Krog gäs-
tade ungdomarna i årskurs 
åtta och hoppades att hans 
besök skulle ge eleverna en 
nyfikenhet på böcker och en 
känsla av att nästan ingen-
ting är omöjligt.

LN-70 HC 
KALLAR TILL

ÅRSMÖTE
Söndagen den 20 maj kl.19:00

 i Tingbergsskolans matsal.
Medlemmar, sponsorer, och allmänhet 

välkomnas.
Dagordning fi nns tillgänglig på 

hemsidan, www.ln70.se
Motioner skall vara styrelsen tillhanda 

senast 10 maj kl 18.00

Information om ishallsbygget.
Vi bjuder på förtäring.

Välkomna  -  Styrelsen!

VI HAR MYCKET STOR 
EFTERFÅGAN PÅ GÅRDAR.

Villa sökes för säljare av gård.

www.zackrisson.se
0303-74 51 11,  0707-33 00 80

SKOGSGÅRD-LÖDÖSE
Virkesrik Jakt- Skogs- och Hästgård mellan Göteborg 
och Trollhättan totalt 67,5 ha. Prod skog 44,3 ha, 
medelbonitet 7,9 och 7.372 m3sk i förråd. Ca 17
ha åker/bete. Jakt på älg, hjort, rådjur, vildsvin o små-
vilt. Timrad mangårdsbyggn om 5 rok med visst renov. 
behov. Ladugård m stall, bastu/gäststuga, jordkällare, 
förråd och verkstad. Kan säljas hel eller delar.

HUNDPENSIONAT-KENNEL
SKEPPLANDA-DRÄNGEDALEN
Drömstället för hundpensionat, kennel eller kombinerat. 
Bostad om 5 rok med nytt helkaklat bad, V-rum med 
ö-spis,2-4 sovrum och allrum. Härligt ostört, högt läge 
med utsikt över skog och natur. Pris 1.675.000 e bud.

LILLA EDET. Det 
urgamla posthuset i 
Lilla Edets centrum kan 
komma att säljas.

För att det ska bli 
verklighet krävs dock 
att kommunfullmäktige 
ger sitt godkännande.

– Det är ett intres-
sant första steg som 
har tagits, säger kom-
munalrådet Bjarne Färj-
hage (c).

Det finns en intressent för 
det gamla posthuset i cen-
trum och ärendet behandla-
des på onsdagens kommun-
styrelsesammanträde. Det är 
ett norskägt företag vid namn 
Ownit AB som har förhört sig 
om möjligheterna att förvär-
va fastigheten. Planer finns på 
att utveckla verksamhet som 
omfattar såväl handel som bo-
städer.

– Vi hyser en försiktigt op-
timism, men vi vågar inte ropa 

hej. Vi har lärt oss att handels-
marknaden inte är så enkel, 
säger Färjhage.

Kommunledningen har 
naturligtvis det spruckna av-
talet med norske Arild Aase-
rud i färskt minne. Av det som 
skulle bli ett köpcenter i Lilla 
Edet blev intet.

– Vi är lite mer dämpade 
den här gången, men det är i 
vilket fall som helst roligt att 
det rör på sig, säger Färjha-
ge.

Innan en eventuell försälj-
ning kan komma till stånd 
måste detaljplanen för cen-
trum göras om och det är inte 
gjort i en handvändning.

– Det är den mest centra-
la tomten och det är många 
sakägare och intressenter att 
ta hänsyn till. Det är lång väg 
att vandra, men jag hoppas att 
detaljplanearbetet ska kunna 
vara färdigt nästa sommar, av-
slutar Bjarne Färjhage.

JONAS ANDERSSON

Nya planer för det 
urgamla posthuset


