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NU TILLVERKAR VI 
ÄVEN NYCKLAR!

74 86 11

ALAFORS. I måndags 
var det upprop för elev-
erna på Ahlafors Fria 
Skola.

Kommunens enda 
friskola, som startade 
upp sin verksamhet 
förra hösten, har växt 
och utökat med flera 
årskurser.

– Det är berikande 
att nu ha en F-9-skola, 
det var längesedan jag 
jobbade med så unga 
elever, säger rektor Ing-
vald Lindström.

Från 164 elever förra höstter-
minen till 229 elever det här 
skolåret. Även personalstyr-

kan har växt, från 18 till 26 
anställda. Ahlafors Fria Skola 
började med en 4-9-verk-
samhet i fjol, men kände sig 
nu redo att ta steget fullt och 
skapa en F-9-skola.

Hur har omställningen 
fungerat?

– Det är för tidigt att uttala 
sig om det, men vi har varit 
noga i våra förberedelser och 
det känns väldigt bra. Det 
krävs betydligt mer av perso-
nalen, men även av de äldre 
barnen på skolan som måste 
visa förståelse mot lågsta-
dieeleverna. De måste tänka 
på hur de agerar och vad de 
säger, förklarar Ingvald Lind-
ström och fortsätter:

– Vi arbetar med att inte-
grera skolans yngsta elever 
med de äldsta. Det innebär 
att ettorna och niorna kan 
ha rast samtidigt, just för att 
de olika åldersgrupperna ska 
mötas. Omsorgstanken blir 
då påtaglig.

Ahlafors Fria Skola är från 
och med den här terminen 
självtäckande vad det gäller 
lokaler och personal. Tidi-
gare har man använt lokaler i 
Himlaskolan för hemkunskap 
och slöjd.

– Gymnastiksal är det enda 
som inte inryms under eget 
tak, utan här hyr vi lokal i 
Alaforsskolan, säger Ingvald 
Lindström.

– Vad det gäller perso-
nalen, så är alla tjänster till-
satta utom en. Jag hoppas få 
klart med det i helgen. No-
terbart är att vi valt att anställa 
Marie-Louise Svensson som 
skolsköterska och att vi träffat 
en uppgörelse med Jan Fors-
man som skolläkare. Vi hyr in 
Jan ett antal timmar i måna-
den, tillägger Lindström.

Det första historiska läsåret 
på Ahlafors Fria Skola blev på 
många sätt en angenäm upp-
levelse för såväl personal som 
elever. Meritvärdet i våras 
landade på 241 av maximala 
320. Ett mycket bra facit!

– Om vi ser till vårtermi-
nen 2006 och jämför oss med 

andra skolor i Västra Göta-
land, cirka 200 högstadiesko-
lor, skulle vi hamnat på en åt-
tonde plats. Vi hade en hund-
raprocentig behörighet till 
gymnasiet, vilket innebär att 
samtliga våra 25 niondeklas-
sare hade betyg i kärnämne-
na, säger Lindström.

Hur ser ni på framtiden?
– Först och främst gäller 

det att landa och se till så att 
den här verksamheten som 
vi har nu sätter sig ordent-
ligt. Vi kan också konstatera 
att vi har 20-25 barn anmäl-
da i varje åldersgrupp mellan 
2-5 år, vilket givetvis är roligt, 
säger Jeanette Westlén, ad-
ministrativt ansvarig på Ahla-
fors Fria Skola.

Vad är orsaken till det stora 
intresset?

– Vi har skaffat oss ett gott 
rykte bland barn och för-
äldrar. De är nöjda med den 
verksamhet som Ahlafors 
Fria Skola bedriver och det 
sprider sig, avslutar Jeanette 
Westlén.

Växer så det
– Yngsta eleven förkunnade terminsstarten på Ahlafors Fria Skola
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Malva Berglund, blott 5 år och yngst bland eleverna på Ahla-
fors Fria Skola, fick det hedersamma uppdraget att klippa 
bandet och därmed förkunna att läsåret 2007/08 har startat.
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NOL
2 pl radhus om 108 kvm boa. + sep. förråd. Byggår 
1969. Stort kök med utgång till trädgård. 3 sovrum. 
Vardagsrum. Helkaklat badrum med klinkers på vär-
megolv. Gästtoalett och tvättstuga med grovingång. 
Två altaner. Garage i länga.
Utgångspris 1.195 000 kr
Ring för visning söndag 9/9

LÖDÖSE
1 pl. tegelvilla  med hel källare, 105 kvm per pl. 
Belägen i ett lugnt och trevligt område. Byggår 1974. 
Entreplan: Barkök, vardagsrum, 3 sovrum, badrum 
och hall. Källarplan: Allrum med braskamin. Helkaklat 
toalett med duschplats, klinkers på golv. Möjlighet 
att bygga bastu i anslutning till toalett. Pannrum, 
ny pellertspanna med elpatron och varmattenbredare. 
Hobbyrum alt. egen mindre verksamhet med egen 
ingång. Vidbyggt varmgarage. Tomt om ca 998 kvm.
Utgångspris 1 425 000 kr. Ring för visning.

VälkomnaVälkomna påpå

invigningskalasinvigningskalas
sön 16 september kl 11.00sön 16 september kl 11.00

Hålanda förskola drivs nu av ettHålanda förskola drivs nu av ett 
föräldrakooperativ.föräldrakooperativ.

Vi firar vårt ”nya” dagis medVi fi rar vårt ”nya” dagis med 

ffestligheterestligheter och och 

uunderhållningnderhållning med med 

llivemusik.ivemusik.
Det blir poängpromenad,Det blir poängpromenad, 
ponnyridning, fiskdamm,ponnyridning, fi skdamm, 

lotteriförsäljning samt servering avlotteriförsäljning samt servering av 
korv, kaffe och tårta.korv, kaffe och tårta.

VVi hälsar alla välkomna tilli hälsar alla välkomna till
NNYA HÅLANDA FÖRSKOLAYA HÅLANDA FÖRSKOLA

Ingvald Lindström, rektor på Ahlafors Fria Skola.Ingvald Lindström, rektor på Ahlafors Fria Skola.


