
LÖDÖSE. Under förra 
veckan genomförde 
Tingbergsskolan en 
temavecka.

Samtliga elever i års-
kurs F-6 deltog i aktivi-
teterna som hade fokus 
på etik och moral.

– Vi har ett gott 
klimat på skolan, men 
vi gör det för att bibe-
hålla och ytterligare 
förbättra den anda 
som finns, säger rektor 
Daniel Magnusson.

När Daniel Magnusson bör-
jade som rektor på Ting-
bergsskolan upplevde han 
och personalen en hel del 
svordomar på skolgården. 
Det föranledde arbetslagen 
att införa en temavecka med 
särskilt fokus på etik och 
moral.

– Jag upplevde att det illa 
valda språkbruket höll på att 
eskalera. Elever sade saker 
utan att veta dess innebörd. 
Vi införde en nolltolerans-
vecka. Varje svordom och 
antydan till kränkning rap-
porterades hem till föräld-
rarna samma dag. Efter den 
här veckan märkte vi en avse-

värd förbättring av språkbru-
ket bland eleverna, som gav 
effekt under en lång period, 
berättar Daniel Magnusson.

Idag upplever Daniel 
Magnusson en mycket bra 
atmosfär på Tingbergsskolan 
med väldigt få konflikter.

– Fast den rektor som 
säger att det inte förekommer 
någon som helst kränkning 
eller mobbing tar sig vatten 
över huvudet. Det sker alltid 
saker under ytan eller bakom 
vår rygg. Det gäller emeller-

tid att vi hela tiden arbetar i 
förebyggande syfte, pratar 
med eleverna och ökar dess 
medvetande i dessa viktiga 
frågor.

Under temaveckan arbe-
tade Tingbergsskolans elever 
med följande ämnen:

• Barnkonventionen

• Vänskap
• Att våga vara sig själv
• Respekten för varandra
• Vad är mobbing?
• Vad är en kränkning?
• Skolans likabehand-

lingsplan
• Samarbetsövningar 

regisserade av skolans kam-

ratstödjare
– En helt ny punkt för 

årets temavecka var mobbing 
och kränkningar över Inter-
net. Det är sådant som sker 
på fritiden, men som givetvis 
berör oss i skolan också. Det 
är ett relativt nytt sätt för ung-
domar att kommunicera. På 

nätet är det bara orden som 
talar, du står inte öga mot öga 
med personen ifråga och det 
finns inget kroppsspråk som 
berättar om du menar allvar 
eller inte. Ett skämt från en 
person kan uppfattas som en 
kränkning av någon annan. 
Den här problematiken har 
vi jobbat en hel del med i 
de äldre årskurserna, säger 
Daniel Magnusson.

Kamratstödjarnas samar-
betsövningar blev startskot-
tet på temaveckan.

– Det var fantastiskt bra 
övningar som de hade tagit 
fram. Det gällde sannerligen 
att samarbeta för att nå resul-
tat, säger Daniel.

– Genom att markera 
det faktum att alla har en 
betydelse så försvinner den 
egoism som ibland gör sig 
påmind. Givetvis kommer 
arbetet att fortsätta ute i 
klassrummen efter den här 
temaveckan. Att ha en trygg 
och trivsam skolmiljö är en 
ständigt pågående process, 
avslutar Daniel Magnusson.

Etik och moral i fokus på Tingbergsskolan
– Temavecka som motverkar mobbing

Samarbetsövningar elever emellan var ett självklart inslag på Tingbergsskolans temavecka, 
som hade särskilt fokus på etik och moral.

Daniel Magnusson, rektor 
F-6, på Tingbergsskolan i 
Lödöse.
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LILLA EDET. Den 1 sep-
tember trädde den nya 
sophanteringen i kraft i 
Lilla Edets kommun.

Det viktiga för kom-
munen blir nu att infor-
mera invånarna vad det 
är som gäller.

– Informationen har 
inte varit tillräck-
ligt bra, det måste vi 
medge. Personligen 
hoppas jag på ett 
direktutskick till alla 
hushåll, säger kommu-
nalrådet Bjarne Färj-
hage (C).

Miljöupphandlingen vanns 
av Renova i Göteborg, som 

innebär att sorteringen av 
komposterbart och bränn-
bart avfall nu är ett minne 
blott.

– Det stämmer. Invånarna 
behöver inte längre använda 
sig av röda och gröna påsar, 
säger Bjarne Färjhage.

Producentansvaret för 
papp, kartong, plåtburkar, 
glas och plast (hård och 
mjuk) kvarstår emellertid. 
Generellt sätt är medbor-
garna i Lilla Edet dåliga på 
att använda de blåa contain-
rar som står utställda lite var-
stans i kommunen.

– Vi kan bli mycket bättre 
på att sortera och slänga saker 
på dess rätta ställe. Vi får vara 

självkritiska och erkänna att 
informationen varit för dålig, 
säger Färjhage.

Hur ska ni nå ut till 
kommuninvånarna?

– Det finns olika sätt, 
bland annat genom annon-
ser och artiklar i tidningar. 
Frågan hanteras av samhälls-
byggnadsavdelningen och 
vår informationschef Lena 
Palm. Det förs nu en dialog 
med SRAB, Renova och 
förpackningsindustrin för 
en gemensam informations-
kampanj, avslutar Färjhage.

Kommunalrådet uppmanar invånarna:

– Använd de blå containrarna!
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Kommuninvånarna behöver bli bättre på att Kommuninvånarna behöver bli bättre på att 
använda SRAB:s blå containrar. Här är det använda SRAB:s blå containrar. Här är det 
kommunalrådet Bjarne Färjhage som slänger kommunalrådet Bjarne Färjhage som slänger 
mjukplast i en av fraktionerna. mjukplast i en av fraktionerna. 

LILLA EDET. Det blir ur 
många hänseenden en 
spännande kväll att se 
fram emot.

Seminariet kring cen-
trumutveckling på tors-
dag borde locka många 
intressenter.

Gästföreläsare är 
handelsanalytiker Ove 
Krafft, som under en 
lång följd av år forskat 
om centrum- och han-
delsutveckling i andra 
mindre kommuner.

Han är något av en guru 
inom handel, Ove Krafft, 
som gästar Fuxernaskolans 
aula på torsdag kväll. Det är 
med anledning av Företags-
centrum seminarium kring 
centrumutveckling i Lilla 
Edet.

– Jag hoppas och tror att 
den här kvällen ska tilltala 
en bred publik, inte bara 
företagare och handlare som 
är intresserade av centrum-
utvecklingen utan även all-
mänhet. Alla är välkomna, 
säger näringslivsutvecklare 
Helene Evensen.

– Ove Krafft kommer att 

ge råd och inspiration kring 
hur vi i Lilla Edet skall kunna 
arbeta för att ta tillvara på och 
utveckla vår lokala handel, 
säger Evensen.

”För att lyckas i framtiden 
måste man ge besökarna en 
upplevelse, en kombination 
av butiker, matställen och 
annat som gör besöket speci-
ellt”. Detta uttryck har Ove 
Krafft myntat och ska utgöra 
starten i Lilla Edets fortsatta 
resa i centrumutvecklingens 
spår. Den pågående infra-
struktursutbyggnaden och 

planerna kring nybyggnation 
i centrum förväntas tillföra 
nya butiker och skapa en helt 
ny centrumbild.

– Förutom Ove Krafft 
kommer kommunens sam-
hällsbyggnadschef, Paul 
Mäkelä, att närvara för att 
ge oss aktuell status för bygg-
nadssituationen för kvarteret 
centrum, avslutar Helene 
Evensen.

Seminarium kring 
centrumutveckling
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På torsdag hålls ett seminarium om centrumutveckling i 
Fuxernaskolans aula.
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