
30  |  alekuriren   |   nummer 42  |   vecka 47  |   2007

www.ln70.se

Vi bygger ishall i Lödöse!
Vill DU vara med och 

sponsra oss?
Vi har många olika alternativ 
där vi behöver hjälp.
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Ishallen byggs helt ideellt 
- vi jobbar för att våra 
ungdomar skall ha en bra 
fritidssysselsättning i närmiljön, 
företag och privatpersoner som exponerar sitt varumärke gör det i ett positivt 
sammanhang, där man även visar ett socialt ansvarstagande på det lokala 
planet.

”Sista året på uterink, 
ett stycke nostalgi 

går ur tiden...”
Är du intresserad så är du välkommen att ringa eller skicka E-post 
till vår sponsorgrupp: sponsorgruppen@ln70.se
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Mikael Olsson           0709-99 66 74

I helgen var det dags för 
Tingbergs AIS årliga fri-
idrottsgala. Galan ägde 

rum i Tunge bygdegård och 
hade samlat 60 personer. 

Det började med po-
ängpromenad för barn och 
vuxna, där Niklas Johansson 
vann vuxen och Marina Suti-
nen vann barnpromenaden. 
Under kvällen var det ett fler-
tal nomineringar och prisut-
delningar. Under kvällen ser-
verades det även middag och 
som efterrätt blev det glass.

Underhållningen stod 
barnen för. Maja och Ronja 
Henriksson mimade och 
dansade väldigt bra. Johan-
na Heine och Paulina Axel-
falk spelade mycket vackert på 
sina fioler. Vid nomineringar-
na fick alla deltagare komma 
upp på scenen. En motivering 
lästes upp och vinnaren erhöll 
sitt pris under stort jubel.

Årets Kompis: Madeleine Rydin
Årets Rooki: Jonathan Johansson
Årets garv: Johanna Heine
Årets Prestation: Josefin Nyqvist
Årets Tränare: Madeleine Rydin
Årets Kämpe: Robin Johansson
Framtidsgruppens träningspris: Julia 
Kristiansson
Klubbrekord:
Marina Sutinen 13 år 600m 1.55.99.
Jonathan Johansson 12 år 60m 8.97, 
tresteg 9.21 inne, 80m 11.50, 600m 

1.52.36, tresteg 9.50, 200m 30.65 ute.
Niklas Johansson 16 år kula 11.33 inne, 
spjut 42.72 ute.

 Robin Johansson 14 år 1000m 3.21.14, 
200m 28.56 inne, 800m 2.20.03 ute.

LÖDÖSE. Ordning och 
reda, en låg ljudnivå och 
ingen skadegörelse.

Det var bara några 
av de positiva faktorer 
som rektorerna i skol-
område söder tog med 
sig hem från sitt stu-
diebesök på den finska 
skolan Isoniitun.

– Vi blev imponerade, 
det ska inte förnekas, 
säger skolområdes-
chef och tillika rektor 
Anders Pettersson.

Anders Pettersson åkte till-
sammans med Daniel Mag-
nusson, rektor Tingbergssko-
lan F-6, och Lennart Skåål, 
rektor Nygårdsskolan, till 
Lilla Edets vänort Nurmijär-
vi för att besöka skolan Iso-
niitun.

– Den finska skolan visar 
väldigt goda resultat i alla un-
dersökningar. Vi var nyfikna 
på att ta reda på framgångs-
faktorerna bakom de höga 
resultaten, säger Anders Pet-
tersson.

Skolan byggdes för två år 
sedan för en kostnad av 100 
miljoner kronor. Det som de-
legationen fick se var en su-
permodern skola, med kame-
raövervakning såväl invändigt 
som utvändigt.

– För finnarna är kameraö-
vervakning inte något kontro-
versiellt, man ser det istället 
som en trygghetsfråga, säger 
Anders Pettersson.

Precis som Tingbergssko-

lan är Isoniitun en F-9-skola. 
Vissa likheter i verksamheten 
fanns att skönja, men också en 
hel del olikheter.

– Man slogs av vilken ord-
ning och reda det var i skolan. 
Bland annat rådde det rökför-
bud på skolans område. Skulle 
någon bryta mot förbudet 
renderar det böter och polis-
anmälning, säger Anders Pet-
tersson och fortsätter:

– Lärarnas status i Finland 
är betydligt högre än här i 
Sverige. Alla behöriga lärare 
har magisterexamen. Lärar-
na och skolledarna är väldigt 
respekterade i sina yrkesrol-
ler hos både elever och för-
äldrar.

Det sägs att de finska 
eleverna inte är lika glada 
som exempelvis svenska 
barn. Vad är din uppfatt-

ning i den frågan?
– Det var inte något som 

vi märkte av och ändå var vi 
runt och pratade med många 
elever, säger Anders Petters-
son.

Kan du ge en samman-
fattande bild av den finska 
skolan efter ert besök på 
Isoniitun?

– De har en välstrukturerad 
skola med välutbildade lärare, 
som har hög status. Arbets-
miljön och lärmiljön var im-
ponerande att ta del av. Lä-
romedelsstandarden var hög 
och vi fick en del intressanta 
tips. En annan sak var att man 
serverade mellanmål till själv-
kostnadspris och kanske är det 
något att fundera på, avslutar 
Anders Pettersson.

JONAS ANDERSSON

Rektorer på studiebesök i finsk skola

En delegation från skolområde söder gjorde för ett par veckor sedan ett studiebesök på en 
finsk skola vid namn Isoniitun. Från vänster Mikko Vahteristo, speciallärare, Päivy Säteri, 
rektor, Karinan Lindroos, biträdande rektor, Anders Pettersson, skolområdeschef och till-
lika rektor 7-9 Tingbergsskolan, Daniel Magnusson, rektor F-6 Tingbergsskolan, och Lennart 
Skåål, rektor Nygårdsskolan.

Isoniitun bygg-
des för två år 
sedan för en 
kostnad av 10 
miljoner kronor.

Anders Pettersson tyckte att studiebesöket i Finland var 
mycket givande. 

Tingbergsgalan i Tunge 
bygdegård

Maja och Ronja Henriksson underhöll publiken på Tingberg-
galan.

Titeln ”Årets garv” tilldelades Johanna Heine.


