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ALAFORS. Tre skolor 
har blivit en när Starr-
kärrsskolan och Ala-
forsskolan lagts ner.

I onsdags var första 
skoldagen på Himlasko-
lan, som förvandlats till 
en F-9-skola på bara 
några månader.

– Det skall egentligen 
inte vara möjligt, men 
personalen har gjort ett 
fantastiskt jobb. Jag är 
verkligen stolt, säger 
rektor Camilla Kauf-
feldt.

I början av mars togs det poli-
tiska beslutet om att låta lägga 
ned Starrkärrs- och Alafors-
skolan och istället göra Him-
laskolan, före detta Ledetsko-
lan, till en F-9-skola.

– Hur vanligt är det inte att 
folk sätter sig och surar över 
ett sådant besked? Här dep-
pade personalen i en kvart, 
sedan kavlade alla upp ärmar-
na och så körde vi igång och 
började utforma en vision ur 
ett f-9-perspektiv, säger Ca-
milla Kauffeldt som numera 
är ensam rektor på Himla-
skolan sedan Anna Berndts-
son tagit anställning i Lerums 
kommun.

Den 15 mars träffade led-
ningen representanterna från 
de olika skolråden och dagen 
därpå samlades personal från 
Alaforsskolan, Starrkärrssko-
lan och Himlaskolan.

– Syftet var att fokusera 
på de möjligheter det skulle 
innebära att få en f-9-skola. 
Vi hade med representanter 
från alla skolor och yrkeska-
tegorier. Deltagarna bilda-
de fyra förändringsgrupper 
med inriktning på inre- och 
yttre miljö, f-9-pedagogik, 
nolgrupp och Starrkärrssko-
lans omvandling till förskola, 
säger Camilla Kauffeldt och 
fortsätter:

– Vi tog fram ett måldo-
kument som vi presenterade 
för samtliga personalgrupper 
under maj och juni. Vi har 
kommit väldigt långt och det 
känns skönt att det är vår pe-
dagogiska tanke som ligger i 
framkant nu, allt annat har vi 
lagt bakom oss. Jag var tvek-
sam till om vi skulle lyckas ro i 
land det här förändringsarbe-
tet på så kort tid, men vi klara-
de det. Alla har ställt upp hel-
hjärtat.

Är det värsta flyttkaoset 
över?

– Det finns vardagshjältar 
och då tänker jag i första hand 
på tjejerna i städet och på våra 
vaktmästare. Utan dem hade 
det inte fungerat. De har burit 
lådor och sett till så att logis-
tiken fungerat, säger Kauf-
feldt.

– 800 kartonger har burits 
med diverse prylar från två 
skolor. Trots det slitsamma 

arbetet har arbetsglädjen varit 
stor under hela processen.

Nya Himlaskolan blir för 
eleverna en vandring genom 
stjärnhimlen. Tre stjärnkrop-
par ska avverkas med olika 
ledord under resans gång.

– Inriktningen för f-2 är 
att varva lek- och lärande, 3-
6 hitta din lärstil och 7-9 sätt 
dig själv i ett sammanhang, 
säger Kauffeldt.

Säkerheten prioriteras
Fortfarande återstår en del 
arbete med den utvändiga 
miljön. Eftersom det har varit 
ont om tid har säkerheten pri-
oriterats, men det kommer 
även att ske en ansiktslyftning 
av skolgården.

– Bollnät och lekredskap 
ska upp, men vi avvaktar lite 
grand för att se hur barnen rör 
sig på skolgården. Skyltar har 
också beställts, som ska väg-
leda föräldrar som ska lämna 
och hämta sina barn. Jag vill 
ta tillfället i akt och föra fram 
budskapet till föräldrar med 
barn på fritids, att de ska par-
kera vid Himlabacken. Det 
är absolut förbjudet att köra 
in på Björkvägen. För de som 
har äldre barn finns nu möj-
lighet att hämta och lämna vid 
den gamla bussfållan, säger 
Camilla Kauffeldt.

Den första skoldagen på 
Himlaskolan föregicks av 
öppet hus där samtliga besö-
kare bjöds på saft, kaffe och 
kaka. Närmare 300 personer 
hade hörsammat inbjudan.

– Vilket oerhört genom-
slag! Personalen visade runt 
i lokalerna och på äldredelen 
skedde också en ämnespresen-
tation. Vi är väldigt glada över 
att så mycket folk kom för att 
ta del av vårt öppet hus-firan-
de. Kanske får vi göra detta till 
ett årligen återkommande ar-
rangemang, avslutar Camilla 
Kauffeldt.

Förvandlingen av 
Himlaskolan ett faktum
– Små och stora barn samlade under ett och samma tak
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BOHUS. Det var inte 
bara skolstart i ons-
dags.

I Bohus var det också 
invigning av ”Kullen”, 
Bohusskolans nya loka-
ler.

– Det här är ett jät-
telyft och nu gäller det 
att vi är rädda om vår 
fina skola, uppmanade 
rektor Maj Eriksson-
Rahm.

Under hela vintern och 
våren har delar av Bohussko-
lans skolgård varit en bygg-
arbetsplats. En ny fastig-
het med plats för fritidshem, 
flera klassrum och arbetsrum 
för lärare har byggts. Lagom 
till höstterminens start var 
bygget klart och skolan kunde 
invigas. Det skedde med sed-
vanlig klippning av ett blå-
gult band, sång och musik av 
elever. Med saxen fick rektor 
Maj Eriksson-Rahm assistans 
av Sebastian Steen, 9, som 
är killen bakom namnet på 
skolan.

– Den ska heta Kullen, be-
rättade han.

Inledningsvis kommer års-
kurs 3, 5 och 6 att gå i den nya 
skolan. I mitten placeras fri-
tidshemmet. De nya lokaler-
na har konstnärliga och tyd-
liga arkitektoniska drag. Att 
skapa ljusa utrymmen och 
hitta sätt att ta vara på det na-
turliga ljuset har varit grund-
läggande, berättar Maj Eriks-
son-Rahm.

Genom stora delar av lo-

kalerna går det att se rakt 
igenom. Glasväggar gör att 
det ska vara möjligt för perso-
nal att överblicka stora ytor.

– Det här är jättespännande 
lösningar och det ska bli kul 
att se hur det fungerar. Dess-
utom har vi valt nya lösning-
ar för att enkelt kunna hänga 
upp elevarbeten längs väggar-
na. Du är välkommen tillba-
ka när vi har kommit igång, 
hälsar Maj Eriksson-Rahm.

Tidigare har eleverna haft 
undermåliga lokaler i det 
gamla kommundelskonto-
ret bakom Bohus centrum. 
Dessa baracker är nu ett 
minne blott.

Minnesvärt från invig-
ningen som gästades av 
många föräldrar var sångtrion 
Linn Marthinussen, Olivia 
Svensson och Amanda Ei-
denby som sjöng Kung av 
sand till gitarr av Sara Mår-
tensson-Johansson.

Satinbäddset
påslakan och örngott (ord. 549:-)

Höstpremiär

Gäller t.o.m. tisdag 28/8 2007med reservation för slutförsäljning.

Bohusskolan invigde ”Kullen”vigde ”Kullen”

Rektor Maj Eriksson-Rahm klippte tillsammans med Sebasti-
an Steen det blågula bandet och förklarade skolan för invigd. 
Sebastian vann namntävling med sitt förslag ”Kullen”. Nu är 
Kullen Ales nyaste skola.

Sångtrion Amanda Eidenby, Linn Marthinussen och Olivia Svensson från Bohusskolans års-
kurs nio framförde Kung av sand. Gitarren tog Sara Mårtensson-Johansson hand om.

Ljuset har varit ett nyckelord i byggnationen av Bohus-
skolans nya lokaler. Genom att använda generöst med glas 
kommer det naturliga ljuset bättre till sin rätt.
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