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LÖDÖSE. Tingbergssko-
lan är först ut i närregi-
onen att satsa på Acti-
veboard – den senaste 
tekniken för interaktivt 
lärande.

Redan efter ett par 
månader ser lärare och 
elever nyttan av det 
nya hjälpmedlet i klass-
rummet.

– Vi använder oss av 
all den hjälp som går 
att få i det moderna 
samhället. Nu har vi 
tv, tidningar, radio och 
Internet framme vid 
katedern, säger rektor 
Anders Pettersson.

Det var efter ett studiebesök i 
finska Numijärvi förra hösten 
som rektorerna Anders Pet-
tersson (7-9) och Daniel 

Magnusson (F-6) med egna 
ögon såg vad en interaktiv 
lärmiljö gav för positiva ef-
fekter på undervisningen.

– Det gav oss mersmak 
när vi såg hur otroligt bra 
det fungerande, säger Daniel 
Magnusson.

På Tingbergsskolan har 
man valt att utrusta fyra klass-
rum med Activeboard och 
sedan ska det bli ytterligare 
ett par varje år framöver.

– Den här satsningen är 
prioriterad i budgetarbetet. 
Skolan kan inte stå still när 
omvärlden gör framsteg. Ac-
tiveboard ersätter gamla läro-
medel i form av böcker, säger 
Anders Pettersson och fort-
sätter:

– Huvudsyftet är att vi får 
högsta tänkbara måluppfyl-
lelse till minsta möjliga kost-
nad. Eleverna på Tingbergs-

skolan ska klara de krav som 
ställs tack vare bra läromedel 
och en bra lärmiljö. Vi är all-
deles övertygade om att be-
hovet av extra stödtimmar 
kommer att minska på sikt. 
Elever med koncentrations-
svårigheter tittar numera 
mindre på sina klasskamra-
ter och har blivit mer foku-
serade under lektionerna än 
förut. Läraren slipper stå med 
ryggen åt eleven och skriva ef-
tersom informationen redan 
är skriven på den interaktiva 
whiteboarden som har en di-
gital skrivyta.

I investeringen av Active-
board ingick också utbild-
ningstimmar för personalen. 
Andreas Somos, lärare i ma-
tematik och naturorienterade 
ämnen, är en av de lärare som 
givits möjligheten att fördju-
pa sig i det nya systemet.

– Activeboard är ett ut-
märkt redskap för oss lärare 
och underlättar undervis-
ningen betydligt. Det går att 
möta alla kunskapsnivåer. Vi 
vinner elevernas uppmärk-
samhet på ett helt annat sätt 
och vi slipper att sitta i årskurs 
nio och förklara vinkelgrader. 
Med interaktivt lärande blir 
det så påtagligt för eleven, 

säger Andreas Somos.
– Jag har en studiekamrat 

i Sollentuna som har använt 
sig av Activeboard under en 
tid. Där har man kunnat kon-
statera att måluppfyllelsen i 
engelska och matematik har 
ökat, avslutar Daniel Mag-
nusson.

JONAS ANDERSSON

Moderna klassrum finns på Tingbergsskolan
– Interaktiv lärmiljö höjer måluppfyllelsen

Investeringen av Activboard 
på Tingbersskolan ska gene-
rera en bättre måluppfyllel-

se. Det är den förhoppningen 
som skolledningen har.

Andreas Somos, lärare i matte och 
NO, är en av de lärare som har fördju-
pat sig i Activeboard. Han hyllar in-
teraktivt lärande i klassrummen och 
anser det vara lättare att fånga elev-
ernas uppmärksamhet.

ACTIVBOARD
Activboard ger ett klassrum där 
ljud och bild är en naturlig del i 
utbildningen, där lektionen som 
just avslutats kan skrivas ut till 
eleverna eller mailas till dem som ej 
varit närvarande, eller där samma 

lektion sparas för att återanvändas 
om och om igen. Allt detta är möjligt 
med Activboard. Activboard är så 
mycket mer än bara en interaktiv 
whiteboard!

VÄSTERLANDA. Julen 
står för dörren med allt 
vad det innebär.

Den som trodde att 
tomtar bara var på 
låtsas får tänka om.

I Västerlanda bor 
nämligen Agneta Melin, 
som kan titulera sig 
auktoriserad tomtemor.

Agneta Melins intresse för 
tomtar har alltid funnits där, 
men blev än mer påtagligt när 
hon var med och arrangerade 
världens längsta tomtetåg i i 
Brålanda 2002.

– Tåget bestod av 2 682 
tomtar och mätte en och en 
halv kilometer. Vi kom med i 
Guinness Rekordbok, berät-

tar Agneta som då var invol-
verad i företagarföreningen i 
Brålanda där hon drev egen 
frisersalong.

Ett par år innan världs-
rekordet sattes blev Agneta 
Melin inbjuden till Tomtar-
nas världskongress i Köpen-
hamn. Strax därefter var hon 
med om att starta upp Sve-
riges Tomtegille, som idag 
består av cirka 50 auktorise-
rade tomtefar och tomtemor 
runtom i landet.

– Vi vill bevara julens tra-
ditioner och i synnerhet lyfta 
fram tomten. Barnen ska få en 
bild av tomten som en snäll 
farbror eller gumma som inte 
bara kommer på julafton för 
att dela ut klappar. Vi lägger 
in en hel del värderingar i vårt 

budskap till barnen, som att 
man böra vara omtänksam 
och känna empati för andra 
människor. Med leken får 
vi in det i sitt sammanhang, 
säger Agneta.

– Jag åker gärna ut som 
tomtemor på marknader eller 
till skolor och dagis. Det är 
jätteroligt att få möta barnen 
och prata med dem. Man får 
så oerhört mycket tillbaka.

Agneta bor sedan tre år 
tillbaka i Sågetorpet, Väster-
landa. Hon säger sig ha hittat 
sitt paradis på jorden.

– Jag trivs förträffligt med 
att bo på landet med skogen 
alldeles inpå husknuten. Det 
bor en liten tomte i mig, säger 
Agneta.

För en dryg månad öpp-

nade Agneta Melin en egen 
frisersalong i husets källar-
plan. En tuff utmaning kan 
tyckas.

– Det kommer säkert att 
ta sin lilla tid innan man eta-
blerat sig, men jag har inte 
räknat med något annat 
heller. Inledningen har emel-
lertid varit helt okej.

Sist men inte minst, vad 
är det bästa med julen?

– Det är friden som infin-
ner sig och alla dofter som 
hör julen till, säger Agneta 
Melin.

Förutom alla tomtar då.

Västerlandas tomtemor älskar julen
– Och har hittat sitt paradis på jorden

I TOMTESKOGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Agneta Melin i Västerlanda är auktoriserad tomtemor och 
var med och startade upp Sveriges Tomtegille. 

Mån-fre 10-18, Tor 10-20, Lör 10-14
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