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BOHUS. Bohussko-
lan har genomfört 
många utbytesprojekt 
med tyska och franska 
skolor.

Nu testar de Spanien 
för första gången, vilket 
inte minst är en språk-
lig utmaning.

De spanska elev-
erna har precis lärt 
sig de första engelska 
glosorna och Bohus-
skolans elever har bara 
läst spanska i knappt 
två år.

Wivan Weilands stora pas-
sion som lärare i Bohus har 
varit internationella utbytes-
projekt. I veckan antar hon 
och tolv elever i Bohusskolan 
en helt ny utmaning. Från 
Moraleda Zafavona, ett sam-
hälle nio mil norr om Malaga, 
anlände i tisdags tolv spanska 
elever (14-15 år gamla) med 
skolledare. Under en vecka 
ska de bo hemma hos sina nya 
vänner i Ale kommun.

– Vi har mejlat några må-
nader och lärt känna varandra 
via internet. Nu känns det väl-
digt spännande att äntligen få 
träffas för första gången, säger 
Josefin Sunnergren, elev i 
Bohusskolan.

Att det blir språkligt av-
ancerat har de redan räknat 
ut. I Bohusskolan har elev-
erna läst spanska i knappt två 

år och därför är engelskan 
ett bättre alternativ. Proble-
met är att de spanska elever-
na precis har börjat läsa eng-
elska i skolan.

– Därför är det tecken-
språk som gäller. Det funkar 
på nåt sätt. Man hittar sätt att 

kommunicera, säger Amanda 
Nilsson som bara går i sjuan 
och har läst mindre spanska.

Under veckan har många 
utflykter och studiebesök pla-
nerats in. Det blir en annor-
lunda vecka.

– Jag tror att vi kommer att 

lära oss mer än normalt, åt-
minstone språkligt, säger Jo-
sefin bestämt.

På programmet står bland 
annat Marstrand, Liseberg, 
Universeum, Nordens Ark 
och ett studiebesök på Kex-
fabriken i Kungälv.

– Jag är väldigt nöjd med 
våra aktiviteter. Det här 
kommer bli en rolig vecka. 
I slutet av augusti åker vi till 
Spanien och det kommer 
också att bli sju underhållande 
dagar. Det känns väldigt na-
turligt att samarbeta med den 

spanska skolan. Min uppfatt-
ning är att vi har mer likhe-
ter med Spanien än Frankri-
ke och Tyskland, säger Wivan 
Weiland.

Den spanska gruppen häl-
sades välkommen till Bohus 
och Ale kommun av bland 
andra Barn- och ungdoms-
nämndens ordförande, Eje 
Engstrand (s).

– Ni ska känna er hjärt-
ligt välkomna hit. Vi tycker 
att utbyte med våra europeis-
ka vänner är ett viktigt inslag 
i skolan och med tanke på det 
fina vädret som ni har tagit 
med er är jag övertygad om 
att det blir en toppenvecka.

Redan efter en dag hade 
eleverna sett skillnader och 
utbytt värdefulla erfarenhe-
ter.

– De har inte samma mat-
tider som vi. De vill helst äta 
sent på kvällen mellan tio och 
tolv. Eftersom de äter sent är 
de inte heller hungriga på 
morgonen och därför var fru-
kost inte aktuellt, berättar Jo-
sefin.

De spanska eleverna hade 
fullt upp med att försöka 
förstå och placera de engel-
ska glosorna. Om Sverige sa 
de diplomatiskt.

– Yes I like it!

Bohusskolan provar spanskt utbyte

Utbyte med Spanien. Från vänster: Josefin Sunnergren, Sandra Garcia Siménez, Inma Péres Escobar och Amanda Nilsson ut-
anför Bohusskolan.
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