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Vi vet att många småföreta-
gare lever ett otryggt liv.  

Det vill vi ändra på!

Småföretagarnas Arbetslöshetskassa  Box 6057, 102 32 Stockholm
Besöksadress: Dalagatan 1

Telefon 08-723 44 00  www.smakassa.se

Nu har vi sänkt m
edlemsavgifte

n

till 
181 kr/m

ånad

Ett medlemskap i SmåA gör att du kan 
känna dig trygg även om du skulle bli 

arbetslös. Försäkra dig i sveriges största a-
kassa för företagare.

Vi försäkrar företagare i alla branscher.  
Även familjemedlemmar som deltar i 

verksamheten kan bli medlemmar i SmåA.

Det räcker inte att vara medlem i en 
företags- eller branschorganisation, du måste 

också vara medlem i en a-kassa för att få 
inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.

Så för din trygghets skull, ring SmåA  
på 08-723 44 00 eller besök

www.smakassa.se och bli medlem.

LILLA EDET. Svenska 
elevers kunskaper i 
matematik blir allt 
sämre.

För att bryta mönst-
ret genomför Lilla 
Edets kommun sedan 
hösten 2007 ett pro-
jekt i samarbete med 
matematikdidaktiska 
institutionen på Göte-
borgs Universitet och 
Myndigheten för skol-
utveckling.

Projektet har blivit 
mycket framgångsrik 
och i tisdags kom Skol-
verkets generaldirektör, 
Per Thullberg, på besök 
för att studera resul-
tatet och samtala med 
berörda parter.

Genom djupanalyser och 
en detaljerad kartläggning 
av elevernas kunskapsstan-
dard har Universitetslektor 
Per-Olof Bentley kunnat 
konstatera att mer än en 
tredjedel av alla elever till-
lämpar beräkningsstrategier 
i fel sammanhang. 51-48 = 
17 uppstår om man räknar 
först 5 minus 4 och sedan 8 
minus 1. Även pedagoger 
har djupintervjuats och Per-
Olof Bentley har också följt 
ett antal lektioner för att se 

hur lärarna arbetar och även 
granskat läromedel.

Studien i Lilla Edet har 
legat till grund för analysen 
av den internationella under-
sökningen TIMSS. Resultatet 
har sedan varit utgångspunk-
ten för den fortbildningssats-
ning som genomförts i kom-
munen med föreläsningar, 
seminarier och handledning 
av lärare.

Projektet har intresserat 
Skolverket som i förra veckan 
valde att skicka en delegation 
till Lilla Edet, under led-
ning av generaldirektör Per 
Thullberg.

– Vi kan konstatera att 
svenska elevers matematik-
kunskap försämras. Det är 
en utveckling som vi har sett 
under 1992-2007. Underla-
gen är våra egna nationella 
utvärderingar samt de inter-
nationella studier vi deltar 
i. Svenska elever förlorar 
position. Vi kan också se att 
de bästa eleverna blir sämre, 
säger Per Thullberg.

– Det här projektet är oer-
hört viktigt för Skolverket. Vi 
måste utforma våra styrmedel 
så att vi kan överbrygga bris-
terna i hur eleverna lär sig 
matematik. Bentleys studier 
vittnar om systematiska fel 
och det hänger ihop med hur 
ämnet undervisas och läro-

medlen, säger Thullberg.
Studien av eleverna i Lilla 

Edet, som omfattat årskurs 
F-9, kommer att få stor bety-
delse. 

– Det behövs ett nytt sätt 
att tänka matematik i sko-
lorna, säger Per-Olof Bent-
ley.

– Vi måste ha tålamod, 
men faktum är att prov som 
har genomförts i Lilla Edet 
har visat resultat redan efter 
tre veckor, avslutar Bentley.

Skolverkets generaldirektör besökte Lilla Edet
– Unikt matematikprojekt har genomförts

I förra veckan hade Fuxerna-
skolan i Lilla Edet besök av 
Skolverkets generaldirektör, 
Per Thullberg.

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

LÖDÖSE. Heden ska bli 
knutpunkt för bygdens 
föreningsliv.

Det är visionen som 
arbetsgruppen i Lödöse 
Fritidscenter har satt 
upp.

– Platsen är den 
bästa tänkbara, säger 
Anders Hansson.

Kommunledningen i Lilla 
Edet ser stor utvecklings-
potential för Lödöse, som 
tror att den framtida tågsta-
tionen ska locka många nya 
invånare. Rejäla markområ-

den har avsatts för bostads-
exploatering. Som ett led i 
utvecklingen vill det lokala 
föreningslivet att Heden ska 
utformas som en naturlig 
mötesplats för traktens rika 
idrotts- och friluftsliv.

– Ska Lödöse växa som 
samhälle måste även fritids-
verksamheten hänga med 
som en naturlig del i utveck-
lingen. Boende, arbete och 
fritid hänger ihop, säger 
Peter Andersson, represen-
tant från Lödöse BK och med 
i arbetsgruppen för Lödöse 
Fritidscenter.

Vid ett möte i december 
presenterade arbetsgruppen 
sina visioner för Upplevel-
senämnden. Ritningar med 
tillhörande kostnadskalkyl 
har tagits fram.

– Nio miljoner kostar pro-
jektet och om tre år ska all-
ting vara klart. Det är i alla 
fall den arbetshypotes som 
vi arbetar efter, säger Anders 
Hansson.

Ett allaktivitetshus med en 
stor samlingslokal ska utgöra 
hjärtat för Lödöse Fri-
tidscenter. Huset ska sedan 
omgärdas av bland annat två 
gräsplaner för fotboll samt 
en konstgräsplan. Runt den 
så kallade A-planen vill man 
anlägga löparbanor, så att 
Tingbergs AIS kan bedriva 
sin friidrottsverksamhet med 
optimala förutsättningar. En 
idrottshall finns också med 
i planerna. Därutöver kan 

nämnas utegym och hinder-
bana i anslutning till elljus-
spåret, boulebana och grill-
plats.

– Dessutom har vi mar-
kerat en plats för en ishall. 
Det är inte aktuellt nu, men 
vem vet om ett antal år, säger 
Anders Hansson.

Lödöse BK, som för till-
fället bedriver verksamhet 
både på Tingevi idrottsplats 
och Heden, är en drivande 
faktor i projektet.

– Genom att sälja Tingevi, 
som är attraktivt för bostads-
exploatering, skulle vi kunna 
få loss pengar och utveckla 
Heden. Det är något som vi 
önskar ske så fort som möj-
ligt, säger Peter Andersson.

Representanterna från 
arbetsgruppen vittnar om 
ett positivt bemötande från 
kommunen och att projektet 
även fått gehör hos den breda 
allmänheten i Lödöse.

– Det är många invånare 
som är nyfikna och som 
stöttar oss i det vi gör. Ta 
exempelvis den loppmark-
nad vi arrangerade innan jul 
och som inbringade 20 000 
kronor. Pengarna därifrån 
går rakt in i projektet, säger 
Anders Hansson.

Återstår att se om visio-
nerna för Heden kan bli 
verklighet.

Heden ska bli knutpunkt för 
Lödöses föreningsliv
– Fritidscenter planeras i det natursköna området

Anders Hansson och Peter 
Andersson ingår i arbets-
gruppen för Lödöse Fri-
tidscenter. De vill att Heden 
ska bli knutpunkten för sam-
hällets rika föreningsliv och 
därmed en naturlig mötes-
plats för folk i alla åldrar.

PÅ HEDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


