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LÖDÖSE. Med en tydlig 
kunskapsprofil, struk-
tur och trygghet fort-
sätter Tingbergsskolan 
i Lödöse att nå resul-
tatmässiga framgångar.

Meritvärdet är högre 
än rikets genomsnitt 
och samtliga Ting-
bergsskolans elever 
blev behöriga till hös-
tens gymnasieutbild-
ning.

– Vi ser att ett lång-
siktigt arbete med elev-
ens språkutveckling är 
nyckeln till kunskaps-
utveckling i alla ämnen. 
Det är grunden för ett 
livslångt lärande, säger 
rektor Anders Petters-
son när han försöker 
beskriva hemligheten 
till de goda betygsre-
sultaten.

Kanske beror de goda resul-
taten på att Tingbergssko-
lan har vågat gå mot ström-
men och arbetat med ålders-
homogena grupper, istället 
för åldersblandad undervis-
ning som har blivit något av 
en trend.

– Vi har valt att inte hoppa 
på det tåget eftersom vi ser att 
det till största del är en rent 

ekonomisk åtgärd. Vi anser 
att det skiljer för mycket såväl 
mognads- som kunskaps-
mässigt mellan elever i olika 
åldrar, säger Daniel Mag-
nusson, rektor årskurs F-6.

– Det finns en uppsjö pro-
jekt inom skolvärlden som vi 
har valt att ställa oss utanför. 
Istället får personalen ägna  
tid åt det pedagogiska arbetet. 
Den svenska skolan har tyvärr 
blivit något av en experiment-
verkstad under de senaste 15 
åren, tillägger Anders Pet-
tersson.

Tingbergsskolan har en 
kunskapsprofil med inrikt-
ning på litteratur, språk och 
kultur. Stort fokus läggs på 
skriv- och läsinlärning i års-
kurs F, 1, 2 och 3.

– Kan eleverna läsa och 
skriva utgör det grunden för 
att barnen ska lyckas i alla 
skolans ämnen, säger Daniel 
Magnusson och fortsätter:

– Vår målsättning är att 
eleverna på Tingbergsskolan 
efter tio års skolgång ska ha ett 
rikt ordförråd, en god språk-
lig förmåga, en god läsförstå-
else samt ett stort intresse för 
litteratur och kultur.

Extra stöd
Mycket stöd ges till elever 
med grava läs- och skrivsvå-

righeter och för dem som fått 
diagnosen dyslexi. Med ett 
anpassat datorstöd som inklu-
derar läspenna och talsyntet-
program ges även dessa elever 
förutsättningar att klara kun-
skapsmålen.

– Icke att förglömma är 
våra särskilda undervisnings-
grupper. Här arbetar vi med 
elever som har svårt att klara 
godkänt i kärnämnena. I våra 
särskilda undervisningsgrup-
per jobbar vi med färre antal 
elever, fler vuxna och loka-
ler så att man kan sitta mer 
ostört, säger Anders Petters-
son.

Av de elever i årskurs 8 och 

9 som inte klarar målen sker 
en skriftlig information hem 
till vårdnadshavarna innan 
utvecklingssamtalet, en så 
kallad betygsvarning. Ibland 
kan det vara aktuellt att ti-
digarelägga utvecklingssam-
talet så att mer tid finns till 
eventuella åtgärder.

– Vi vill inte att någon 
elev ska falla mellan stolarna, 
därför är vi måna om att det 
går ut information till föräld-
rarna i god tid. Vi jobbar även 
noggrant med närvaron. Både 
elever och dess föräldrar ska 
känna att vi bryr oss. Struktur 
och trygghet går hand i hand, 
säger Anders Pettersson.

Finns det något som be-
kymrar er i skolledningen 
just nu?

– Ja, vi måste dessvärre 
konstatera att vi har ett na-
turligt elevtapp för tillfället. 
Därför tar vi gärna emot fler 
elever, så att vi kan behålla 
våra resurser. Visserligen vet 
vi att det kommer att satsas på 
en utbyggnad av Lödöse, men 
det är först om ett antal år, av-
slutar Anders Pettersson.

– Samtliga skolans elever 
behöriga till gymnasiet

Tingbergsskolan i Lödöse rider på en framgångsvåg. Betygsstatistiken för vårterminen 2007 visar på ett meritvärde på 212, 
vilket är bättre än riksgenomsnittet. Dessutom blev samtliga elever behöriga till höstens gymnasieskola.

PÅ TINGBERGSSKOLAN
Jonas Andersson
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Goda betygsresultat för Tingbergsskolansultat för Tingbergsskolan

BA N AVÄG I  VÄ ST |  G Ö T E B O R G  –  T R O L L H Ä T T A N

BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden

Nyfi ken på vad som 
händer runt knuten?
– Kom förbi BanaVäg i Västs info-torsdagar i Nol!

Torsdagar kl. 14.00-18.00 är du välkommen till vår utställning i Nol. Lär dig mer om 
 utbyggnaden genom fi lmer, VR-modeller och annat informa tionsmaterial. 
Hur bygger man stabilt på mjuka lerlager? På torsdag har du möjlighet att ställa dina 
 frågor till byggledare Lars Sjögren. 

Torsdagstema 

20 september
Kl. 16.30-17.30
”Bygga stabilt på mjuka lerlager” 

27 september
Kl. 17.00-17.15
”Lägesrapport BanaVäg i Väst” 

Plats: Nol Teknikpark, Alevägen 47 • Öppettider utställning: torsdagar kl. 14.00-18.00 
Bokning enskilda grupper: Kontakta oss på telefon 020-40 35 00

LILLA EDET. Strax 
efter klockan tio på 
torsdagsmorgonen 
inträffade ett bankrån 
i centrala Lilla Edet.

En ensam maske-
rad man kom in på 
Swedbanks kontor och 
hotade personalen 
med ett vapenliknande 
föremål.

Gärningsmannen 
försvann sedan från 
platsen med en okänd 
summa pengar.

Bankrånet 
i Lilla Edet 
m e d f ö r -
de ett stort 
p o l i s p å -
drag i om-
rådet. Ett 
tiotal pa-
truller och 
h e l i k o p -
ter letade 
efter råna-
ren, som avvek från brotts-
platsen i en ljusblå, tio år 
gammal, Mitsubishi Space 

Wagon. Det var oklart om 
det fanns fler personer i 
bilen när den försvann i rikt-
ning mot Göteborg.

Enligt Thomas Fux-
borg, presstalesman på po-
lisen i Göteborg, var det 
samma bil som på tisdagen 
stals på Hisingen i samband 
med att en man blivit skju-
ten i benet.

Inga skott ska ha dock 
ha avlossats vid rånet i Lilla 
Edet.

– Ingen i personalen har 
blivit fysiskt skadad, säger 

Swed-
banks 
rörel-
sechef 
Stig-
Göran 
Den-
nisson 
till TT.

JONAS ANDERSSON

Ensam man 
rånade bank 
i Lilla Edet

>>Ett tiotal patruller och 
helikopter letade efter 

rånaren, som avvek från 
brottsplatsen i en ljusblå, 
tio år gammal, Mitsubishi 

Space Wagon.<<

Fredag 7 september

Inbrott i Nol
Inbrott på Tudorområdet i Nol. 
Tre datorer, arbetskläder och 
en portabel byggnadsställning 
tillgrips.

Några tjejer som går på 
Ale gymnasium hamnar i bråk 
med varandra. En av de inblan-
dade åsamkas skador i form 
av rivsår.

Söndag 9 september

Personrån i Älvängen
En kvinna blir bestulen på sin 
väska när hon är på väg hem 
från en restaurang i centrala 
Älvängen vid två-tiden på mor-
gonen. Ärendet rubriceras som 
personrån.

Tisdag 11 september

Villainbrott
Villainbrott i Nol. Tjuvarna tar 
sig in i huset genom ett att 
bryta upp ett balkongfönster. 
Diverse gods tillgrips, bland 
annat passhandlingar.

Snatteri rapporteras från 
Netto i Älvängen.

Onsdag 12 september

Misshandel
Misshandel anmäls av Nöding-
eskolan. Elever i 10-årsåldern 
bråkar med varandra.

 

Antalet anmälda brott under 
perioden 7/9 – 13/9: 55. Av 
dessa är två biltillgrepp, sex 
bilinbrott och sju skadegörel-
ser varav tre på busskurar.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:


