
ÄLVÄNGEN. Rektor Ulla 
Henke visar stolt runt 
på Aroseniusskolan.

Här driver särsko-
lan merparten av sin 
undervisning.

– Skolinspektionen 
anser att vi har kommit 
långt med särskolan i 
Ale, så vi har all anled-
ning att sträcka på oss, 
säger hon.

Ulla Henke är inne på sitt 
tredje läsår som ansvarig 
rektor för särskolan i Ale, 
men det är långtifrån nytt för 
henne. Hon har jobbat med 
särskoleundervisning sedan 
1968.

– Det är en utmaning 
på många sätt. Samverkan 
mellan lärare, föräldrar och 
övrig personal är väldigt 
viktig för att skapa en trygg 
miljö där alla vet vad som 
händer och sker, säger Ulla 
Henke.

Särskolan har idag verk-
samhet i Surte och Älvängen. 
Tyngdpunkten finns på Aro-
seniusskolan där det finns till-
gång till anpassade lokaler.

– Vi jobbar i tre arbetslag, 
men samverkar mycket över 
gränserna för att stötta där 
det behövs mest resurser för 
tillfället. Personalens flexibi-
litet är en viktig pusselbit för 
att få ihop det och det medför 
också att vi kan hålla nere vi-
kariekostnaderna, förklarar 
Ulla Henke.

Det är en kompetent och 
erfaren lärarstab som tar 
hand om eleverna. Under 

rundvandringen i särskolan 
träffar vi Marianne Marberg 
som har varit särskolan i Ale 
trogen sedan 1979.

– Det är en fantastisk för-
vandling som vi har fått vara 
med om. Det har hänt otro-
ligt mycket sedan kommuna-
liseringen. Idag får alla den 
undervisning de har rätt till, 
individuellt anpassad, säger 
hon.

Särskolan är organiserad 
under grundskolan och Ulla 
Henke arbetar numera ihop 
med övriga rektorer i led-
ningsgruppen.

– Tidigare levde vi i vår 
egen lilla värld, men nu är vi 
en del av skolans helhet. Sär-
skolan har mycket att delge 
den övriga verksamheten, så 
det är positivt för alla att sär-
skolan har lyfts fram, menar 
hon.

Särskolan ingår i Lärar-
lyftet, där en personal per 
termin vidareutbildas inom 
läs- och skrivutveckling.

Skolinspektionens rapport 
i höst var med några få undan-
tag kritisk mot Ales grund-
skolor. Särskolan tillhörde 
de positiva föredömena.

– Där har man kommit 
långt. Vi noterade en mycket 
positiv verksamhet med få 
brister, säger Hans Enckell 
på Skolinspektionen.

Särskolan fick liksom 
övriga grundskolan i stort ett 
påpekande om att en likabe-
handlingsplan måste upprät-
tas och att en systematisk kva-
litetsredovisning enligt för-
ordningens krav tas i bruk.

– Det var korrekta syn-
punkter och dessa åtgär-
das nu. Jag ser bara positivt 
på Skolinspektionen. Deras 
kritik hjälper oss att bli bättre, 
menar Ulla Henke.

Att stämningen är god i 
särskolan vittnar alla glada 
elever om.

Viktoria Thorsson,13, är 
på ett stålande humör. Inte 
så konstigt heller, favoritäm-
net hemkunskap står på pro-
grammet.

– Det gillar jag, särskilt om 
vi får baka pizza. Sedan tycker 
jag om musik, idrott och eng-
elska, berättar hon.

Marcus Saksi, 15, har 
musik som sin passion.

– Jag spelar gitarr i ett 
band, så ofta det går. Jag trivs 
bra i skolan.

Det är aktiva elever som 
lokaltidningen träffar, en av 
dem är dessutom riktigt fram-
gångsrik. Sadik Hodzik, 12, 
har vunnit guld i kulstötning 
i DM.

– Men jag simmar också. 
Lagidrott är också roligt, sär-
skilt basket, säger han.

Även ekonomiskt är det 
positiva tongångar.

– Vi håller vår budget. Alla 
är oerhört medvetna om re-
surserna. Det ger resultat, av-
slutar Ulla Henke.
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Nya fjärrvärmepriser
Under de senaste åren har Ale Fjärrvärme gjort stora investeringar för att få ett ännu flexiblare och 
miljövänligt system vilket borgar för en stabil och låg prisutveckling. 

Från och med 1 januari 2009 höjer vi de rörliga energipriserna med 1 öre/kWh. Har du låst ditt fjärr-
värmepris genom pris-garantin berörs du inte av prishöjningen. De nya priserna blir enligt följande.

Fjärrvärmealternativ 1* 79 öre/kWh

Fjärrvärmealternativ 2 79 öre/kWh 

Fjärrvärmealternativ 3 53,7 öre/kWh 

Fjärrvärmealternativ 4 37,7 öre/kWh

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 020-62 62 62 eller gå in 
på www.alefjarrvarme.se

*) Hyran för Fjärrvärmealternativ 1 förblir oförändrad.

Särskolan är särskilt bra
– Och det ansåg även Skolinspektionen

Viktoria Thorsson gillar hemkunskap. Här får hon hjälp av 
Elisabeth Ekberg att hitta rätt mått.

SÄRSKOLAN I ALE
Antal elever: 45.
Personal: 30.
Rektor: Ulla Henke.
Verksamhet: Undervisning från åk 
1-10. Fritids från kl 06.30. Skoldagen 
börjar kl 08.20 och slutar 14.30 alla 

dagar utom fredag (kl 13.00). De 
yngre barnen är på Madenskolan 
och de äldre på Aroseniusskolan. I 
Surte finns särskola för åk 3-4.

Rektor Ulla Henke tillbringar mycket tid med barnen. "Det är viktigt att även jag är synlig för barnen" säger hon. Här hälsar 
hon på när Andreas Jonsson äter lunch.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Datorn är ett bra och uppskattat hjälpmedel även för särskolan. Här är Joakim Yngve inne 
på favoritsidan You Tube.

KUNGÄLV 0303-642 80 • YTTERBY 0303-925 00 • ALE 0303-74 66 90

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN

0:-

Ersätter upp till
10.000 kr/mån.
Ring för mer 
information!

0:-
DUBBELBOENDE-

KOSTNADSFÖRSÄKRING

Erbjudandet gäller t.o.m 31 dec -08.


