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ALAFORS. Veckan 
före skolavslutningen 
arrangerades tema-
vecka på Himlaskolan.

Det var eleverna 
själva som hade 
kommit med förslag på 
aktiviteter.

– Vi jobbade ålders-
integrerat, F-9, och det 
blev hellyckat, säger 
rektor Camilla Kaufeldt.

Eleverna fick göra sju val och 
de allra flesta fick sina önske-
mål uppfyllda. Aktiviteterna 
som fanns att välja bland 
var bland annat cykling, 
paddling, fiske, småbilsrace, 
bygge, hemkunskap och mål-
ning.

– Önskemålen lämnade 
eleverna in redan i novem-
ber och sedan har personalen 
arbetat med att sammanställa 
ett schema. Veronica Schön 

har agerat koordinator och 
gjort ett jättejobb. Informa-
tionsbiten har varit svårast 
när 409 elever och alla lärare 
ska veta exakt vad de ska 
göra. Hon lyckades emeller-
tid få ihop det, säger Camilla 
Kaufeldt.

Heldag på Sjövallen
På fredagen arrangerades 
en heldag på Sjövallen, med 
gemensam promenad och 
där varje elev hade med sig 
egen matsäck.

– Vi hade tur med vädret 
och våra utomhusaktiviteter 
kunde genomföras som pla-
nerat. Vi är jättenöjda och nu 
kommer den här temaveckan 
att utvärderas tillsammans 
med eleverna, säger Camilla 
Kaufeldt som efter det här 
läsåret slutar sin anställning 
som rektor på Himlaskolan.

– Jag har arbetat i Ale 
kommun i 17 år och varit 

rektor på Himlaskolan de 
senaste fyra åren. Jag har en 
enorm separationsångest. 
Det har hänt mycket under 
den här perioden och jag 
har fått vara med om att slå 
samman två skolor och bilda 
en F-9-verksamhet. Det är 
det roligaste jag gjort någon 
gång. Det som några upp-
levde som en negativ process 
blev till slut väldigt bra, säger 
Camilla.

– Personalen på Himla-
skolan har visat att allt är 
möjligt. Du drabbas inte av 
förändringar, du skapar det 
själv. Jag kommer att sakna 
mina medarbetare som har 
varit fantastiska. De ser alltid 
möjligheterna.

Vad händer med dig nu?
– Jag börjar en anställning 

i Lundby stadsdelsförvalt-
ning och blir en av två rekto-
rer på Herrgårdsskolan. Det 
är en F-9-skola som använder 

sig av bifrostinspirerad peda-
gogik. Jag lockas av pedago-
giken och det ska bli roligt 
med delat ledarskap, avslutar 
Camilla Kaufeldt.

JONAS ANDERSSON

Lyckad temavecka på Himlaskolan
– Och nu tar rektorn farväl

Att måla bullerplanket var en av de aktiviteter som eleverna 
på Himlaskolan roade sig.

Bland målarburkar och penslar. Elever från samtliga årskur-
ser, F-9, arbetade sida vid sida på Himlaskolans temavecka.

Camilla Kaufeldt lämnar sin 
tjänst på Himlaskolan och 
blir istället rektor på Herr-
gårdsskolan i Göteborg.
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Tuta och kör. Vi har öppet

hela sommaren!
SKYNDA ATT VISA DIN BOSTAD OM DU GÅR I SÄLJTANKAR.

Bara på svenskfast.se visas din bostad för 150.000 besökare om dagen. 

Samtidigt som den kan detaljstuderas i mobilen, lokaltidningen och av alla 

som passerar skyltfönstren på bobutiken eller banken. Många av dem blir 

köpare när löven gulnar. 

Vi har öppet hela sommaren för att du ska kunna vara redo när spekulan-

terna är som flest. (Dessutom är det ju nu din bostad gör sig  bäst på bild.) 

Till din hjälp har vi bland annat en rad digitala tjänster och produkter som vi 

gärna berättar om när vi ses. Trevlig sommar!  

Återigen har Västtra-
fik dragit in busstu-
rer. Nu är det mor-

gonturer under helger som 
strukits.

För att ta sig från södra 
delen (Surte) till den norra 
(Älvängen) kan du tidigast 
vara framme klockan 08.45. 
Dessutom måste du först åka 
söderut, till Göteborg, och 
där ta 600-bussen.

I den nya tidtabellen 
har Västtrafik kapat av Ale 
kommun i en nordlig del 

och i en sydlig del (Surte, 
Bohus). Varför? Konsekven-
sen av det kan exemplifieras 
med morgonturer mot norr 
under vardagar: Du åker 
med buss 404 från Surte mot 
norr. Med den nya, dåliga 
tidtabellen måste du byta 
till buss 402 i Bohus och då 
behöva vänta 20 minuter. 

Snälla Västtrafik – tänk 
om och förpassa den nya tid-
tabellen till papperskorgen.

Bengt Jonsson, Surte

Trist av Västtrafik

Svar till Bengt Jonsson.
På många av de tidiga 

morgonturerna har det 
varit ytterst få resande. Därför 
har vi omfördelat resurserna 
och lagt dem på andra turer 
där de behövs bättre.

Det finns även en miljö-
aspekt att ta hänsyn till. För 
att det ska vara miljömässigt 
försvarbart att köra en buss ska 
den helst inte ha färre än åtta 
resande.

Men eftersom Västtrafik 
har fått starka önskemål om 
fler tidiga turer kommer vi att 

sätta in tidigare morgontrafik 
från Surte och norrut mot 
Skepplanda.

För många resenärer tar 
det också lite tid att vänja sig 
vid den nya trafiken och dess 
fördelar. Förhoppningsvis 
kommer många att upptäcka 
att totalt sett har Ale kommun 
aldrig tidigare haft ett så brett 
utbud av kollektivtrafik och så 
mycket expressbusstrafik som 
i den nya tidtabellen.

 Gunnel Hammar
Informationsavdelningen

Västtrafik

Västtrafik svarar

Här kommer ett öppet 
brev till ansvari-
ga inom kommu-

nen angående Göteborgsvägen 
mellan Ica och Hardesjö Bil. Vi 
kräver att ni åtgärdar proble-
men med fortkörning. 

Vissa tycks tro att det är en 
fartsträcka. Äldre människor är 
livrädda för att gå över gatan, vi 

har fått hjälpa dem ibland. Det 
finns även små barn i området.

Det är önskvärt om ni 
gör något innan olyckan är 
framme. Det finns tillfälliga 
lösningar med lösa farthinder 
som används på E45. 

Hyresgästerna på det 
berörda området

Öppet brev till ansvariga i kommunen


