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Älvängen 0303-74 62 50  www.fastighetsbyran.se

Utgångspris 2 950 000:-
6 rok, varav 5 sovrum
Boyta 145 kvm
Tomt 473 kvm Plan

Byggt 2007
Adress: Emylundsvägen 18
Visas lör 8/11 12.00-13.00

Ett mycket fräscht och stilrent hus färdigbyggt år 2007. Högt beläget i Emmylund med vacker utsikt över
Göta Älv. Huset värms upp med frånluftsvärmepump. Fin uppvärmd och belyst pool med reningsverk.
Ett mycket bra hus för en barnfamilj. Nära skolor och centrum. Ingen genomfartstrafik.
Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1815.

B Ale - Älvängen

Utgångspris 530 000:-
Boyta 65 kvm
Avgift 3.239:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv

Hiss: Nej.
Adress: Klorvägen 8B

Denna välplanerade trevliga trerumslägenhet med kök och balkong finner ni centralt belägen i populära
Bohus. Balkongen har söder läge. Föreningen är välskött. Här är nära till service, skolor, dagis och
kommunikationer. Cirka 15 minuter till Göteborg. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1820.

B 3:a Bohus med balkong

Utgångspris 650 000:-
2 rok, varav 1 sovrum
Boyta 48 kvm

Tomt 2 087 kvm Sluttning
Byggt 1981
Adress: Rösåsen 140

Smultronstället för dig som söker mysigt hus med fritt lantligt läge med lugnet och naturen in på knuten.
Nära sjöar, bär och svampskog. Underbar utsikt över Hundsjön ! Bokade visningar. Ring för tid.
Vägbeskrivning: Tag av mot Skepplanda och följ Skepplandavägen/Kvarnabovägen ca 15km från
Skepplanda Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1821.

B Skepplanda - Stockedalen

ALAFORS. Himlasko-
lan var en av Ales två 
grundskolor som stack 
ut positivt i Skolin-
spektionens rapport.

Rektor Camilla Kauf-
feldt tror sig veta 
varför.

– När friskolan öpp-
nade i Alafors fick vi 
starta om med helt nya 
förutsättningar. Alla 
var med och drog upp 
riktlinjerna för hur vi 
skulle jobba. Det har 
skapat engagemang 
och ett stort gemen-
samt ansvar bland all 
personal i skolan, säger 
hon.
Skolinspektionens rapport 
var skarp i sin kritik när 
den presenterades för några 
veckor sedan. Även om Him-
laskolan klarade sig väldigt 
bra led Camilla Kauffeldt 
med sina kollegor.

– Jag tycker det kändes lite 
osmakligt att de hängde ut 
vissa skolor. Det kan inte ha 
varit roligt att gå till jobbet 
efter de skriverier som följde. 
Man vill vara stolt över sin 
arbetsplats. På samma sätt 
som vi lyftes till himmelska 
höjder, sågades andra skolor. 
Jag har en son på Aroseni-
usskolan och jag märkte på 
honom hur han tog åt sig av 
kritiken mot skolan. Kritiken 
betyder ju inte att skolan är 
helt kass, utan den sätter 
fingret på ett antal områden 
som måste åtgärdas för att 
falla inom ramen för hur den 
svenska skolan ska fungera, 
berättar Camilla Kauffeldt 
för Alekuriren.

Glad över beskedet
Personligen var hon glad 
över beskedet att Skolin-
spektionen skulle komma 
och titta på Himlaskolan.

– Eftersom vi nyligen 
startat om och skapat en ny 
F-9-skola kändes det bra att 
låta experter se hur vi jobbar. 
De rörde sig fritt på skolan, 
träffade elever och personal. 
Deras uppgift är att leta fel 
och vi var övertygade om att 
de skulle ha många synpunk-
ter, men på de områden där 
vi kände oss osäkra fick vi 
beröm. Det var den syste-
matiska uppföljningen och 
utvärderingen av elevernas 
kunskaper samt skolans kva-
litetsredovisning som de kla-
gade på. Eftersom de flesta 
andra skolor i Ale också hade 
liknande problem har vi till-
satt en gemensam grupp som 
arbetar fram en modell för 
hur detta ska fungera framö-
ver, säger Camilla Kauffeldt.

Utmärker sig
Himlaskolan utmärker sig 
positivt på ett antal punkter. 
Lärarna jobbar generellt sett 
mer ute med barnen. Istäl-
let för 16 timmar tillbringar 
lärarna 18-21 timmar i veckan 
tillsammans med elever.

– Att vi kom överens om 
det medförde att vi kunde 
behålla lite mindre elev-
grupper. Dessutom har vi en 
integrerad verksamhet för de 
minsta barnen, där försko-
lelärare, fritidspedagog och 
lärare jobbar tillsammans. 
Det fick vi mycket beröm för, 
säger Camilla Kauffeldt.

Hon tycker som sagt att 
skolinspektionen var positiv 
och inspirerande. Nu vet de 
vad som måste förbättras och 
de har samtidigt fått bekräf-
tat vad som fungerar bra. Att 
rapporten visar på stora skill-
nader mellan grundskolorna 
i Ale tycker hon är allvarligt.

– Tyvärr har jag inte 
svaret på varför det har blivit 
så, men jag tvivlar inte på 
inspektionen. De kan sitt 

jobb, det märkte jag. Ett av 
skälen kanske är att vi har 
varit indelade i tre skol-
områden och blivit väldigt 
lokala. Idag träffas alla rek-
torer i hela Ale och utbyter 
erfarenheter. Syftet är att på 
sikt bli mer lika. Vi tar fram 
en mall för hur de skriftliga 
omdömena ska formuleras. 
Den ska samtliga skolor följa, 
berättar Camilla Kauffeldt.

Hur stor roll spelar rek-
torn för hur skolan fung-
erar?

– Vi har ett stort ansvar. 
I Himlaskolan finns det 400 
ungar som vi lånar under 
dagtid. Det betyder att vi 
har 800 föräldrar som har 
synpunkter på hur skolan 
fungerar. Det finns totalt 
69 personal som rektorn ska 
organisera. Självklart faller 
mycket tillbaka på hur vi 
sköter vårt uppdrag, svarar 
Camilla Kauffeldt som ändå 
ser ut att stortrivas i rollen.

– Ja, men det finns ingen 
rektor som klarar av alla 
punkter som finns beskrivna 
i uppdraget. Det är en 
omänsklig uppgift. Vissa 
saker är man mindre bra på, 
så enkelt är det. Därför är 
Skolinspektionen värdefull. 
Du får ett kvitto på vad du 
måste jobba mer med.

Kritiken mot Ales grund-
skolor har föranlett en intern 
diskussion om orsaker och 
åtgårder. Resursfördelningen 
mellan skolorna är en fråga 
som har nämnts.

– Det tror jag personli-
gen blir väldigt svårt. Kakan 
är för liten. Det finns ingen 
skola som har för mycket 
resurser. Alla har redan en 
väldigt stram kostym, anser 
Himlaskolans överhuvud.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

CAMILLA KAUFFELDT

Ålder: 39
Bor: Älvängen
Familj: Gift, två barn, en son och 
en dotter.
Yrke: Rektor på Himlaskolan 
sedan juni 2005.
Utbildning: Lärare svenska-so 
åk 1-7.
Om sitt ledarskap: ”Försöker 
vara synlig och tillgänglig. Att 
uppmuntra är viktigt, ibland med 
en klapp på axeln, ibland med en 
tårta i personalrummet.”

Himlaskolans framgång stavas engagerad personalHimlaskolans framgång stavas engagerad personal

Camilla Kauffeldt var positivt inställd till Skolinspektionens Camilla Kauffeldt var positivt inställd till Skolinspektionens 
besök och ännu gladare blev hon när de läste upp resulta-besök och ännu gladare blev hon när de läste upp resulta-
tet. ”Jag har världens bästa personal, så enkelt är det.”tet. ”Jag har världens bästa personal, så enkelt är det.”

– Omstarten efter friskolans entré blev positiv

190 feriejobb sysselsätter 
800 andra barn
NÖDINGE. Även i år kunde 
190 ungdomar, 16 och 17 
år gamla, erbjudas ferie-
jobb under tre sommar-
veckor.

Denna satsning leder 
till att 800 andra barn 
får en meningsfull syssel-
sättning.

– De ersätter inte ordi-
narie personal, men de 
underlättar mycket, 
säger Lena Andersson på 
Arbetsmarknadsenheten 
i Ale.
Till årets feriearbeten sökte 
295 ungdomar, 190 av dem 
fick tre veckors sommarjobb.

– Syftet är att ge så många 
som möjligt en vettig sys-
selsättning och samtidigt en 
bra inblick i arbetslivet samt 
möjlighet att knyta värde-
fulla kontakter, säger Lena 
Andersson.

Den ekonomiska ersätt-
ningen är begränsad. 38 kr/

timmen för 16-åringar och 45 
kr/timmen för 17-åringar.

– Den låga ersättningen 
grundar sig på målet att 
kunna erbjuda så många som 
möjligt arbete, säger Lena.

Feriejobben är varie-
rade. Ett stort antal hjälper 
Ale Fritid att genomföra en 
mängd olika sommarlovsak-
tiviteter. Sommarjobbarna 
såg till att 800 yngre barn fick 
en meningsfull och rolig sys-
selsättning på sommarlovet.

– Här gör de en mycket 
betydande insats och de 
yngre tycker 
ofta att det är 
roligt när lite 
äldre ungdo-
mar är med, 
beättar Lena.

Simskolan 
är en annan 
verksamhet 
där feriear-
betarna gör 
stor nytta. I 

år lärde sig 70 barn att simma 
i Skepplandahallen.

Nästa år förväntar sig 
Arbetsmarknadsenheten 
att antalet ansökningar blir 
minst lika många.

– Därefter minskar ung-
domskullarna, men för en 
16-, 17-åring är det svårt att 
få jobb utan privata kontak-
ter. Därför är det viktigt att 
kommunen även i framti-
den kan erbjuda feriejobb 
på sommaren, avslutar Lena 
Andersson.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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