
ÄLVÄNGEN. Arosenius-
skolan har fått utstå 
hård kritik från Skol-
verket.

Ett stort antal åtgär-
der har vidtagits och 
skolan går förhopp-
ningsvis en ny vår till 
mötes.

– Det känns verkligen 
som att vi är på rätt 
väg nu, intygar rektor, 
Carina Olsson.

Tydliga tecken vittnar om att 
den negativa trenden på Aro-
seniusskolan har vänt. Ska-
degörelsen har till exempel 
minskat kraftigt.

– Vi har ett nytt rast-
värdssystem som bygger på 
att fler vuxna ska vara synli-
ga ute i skolan. Rasterna är 
också mer gemensamma nu, 
vilket gör att vi lättare märker 
om någon elev skolkar. Här-
omdagen var det en elev som 
konstaterade; "Ni vuxna är 
ju överallt nu för tiden". Det 
tycker jag är ett gott betyg, 
säger Carina Olsson.

Aroseniusskolan har också 
skärpt besöksreglerna. Alla 
som gästar skolan måste 
anmäla sin närvaro till expe-
ditionen.

– I princip tillåter vi inte 
ungdomar som inte är elever 
i skolan att vara här. Vill de 
vänta på en kompis får de 
sitta hos oss på expeditio-
nen. Genom att notera vilka 
som är i skolan kan vi följa 
upp om samma namn dyker 
upp på andra skolor. Det 
är ett bra sätt för att försö-

ka förhindra langning, säger 
Carina Olsson.

Kommunstyrelsen bevil-
jade nyligen 1 miljon kronor 
extra för särskilda insatser 
i grundskolan för att skapa 
bättre förutsättningar för av-
gångseleverna att klara god-
kända betyg. Av dessa fick 
Aroseniusskolan 325 000 
kronor.

Resurser välkomnas
– Det är pengar vi välkomnar. 
Vi kommer använda dem till 
specialpedagoger och extra 
stöd i matte. Mer personal 
gör att vi kan ha mindre elev-
grupper och erbjuda särskilt 
stöd till de som behöver, be-
rättar Carina Olsson.

Vidare lägger skolan 
mycket stor vikt vid att skapa 
en bättre social miljö.

– Vi har ändrat schema-
läggningen så att vi kan prova 
nya vägar för att få lärare och 
elever att lära känna varandra 
bättre. De måste få en mer 
nära relation. Den du känner 
empati för skulle du aldrig 
kunna tänka dig att göra illa, 
säger Carina Olsson och be-
rättar att livskunskap numera 
står på schemat.

– Det handlar om grupp-
stärkande övningar, kon-
flikthantering med mera. 
Det kommer att bidra till en 
bättre stämning och en större 
trygghet i skolan.

Höstterminsbetygen i års-
kurs nio bekräftar att det fort-
farande finns kunskapsluck-
or. En fjärdedel av eleverna 
klarar till exempel inte god-

känt i matte, vilket medför att 
de riskerar att inte bli behöri-
ga till gymnasiet.

Slutbetyg
– Som sagt, på det planet 
kommer vi att lägga ner 
mycket kraft och vi hoppas att 
slutbetygen ger ett annat re-
sultat, säger Carina Olsson.

Hon tillträdde i augusti 

och har minst sagt fått bekän-
na färg. Aroseniusskolan som 
tidigare har varit känd för sin 
positiva miljö och goda pre-
station har på senare tid mest 
fått kritik från alla tänkbara 
håll.

– Det har varit en del att ta 
i, men jag tror att min analys 
är klar nu. Det är klart att 
det finns orsaker till att Aro-

seniusskolan har tappat mark. 
Sedan är det svårt att jämfö-
ra med historien. Idag är Aro-
senius en helt annan skola än 
för 15 år sedan. Här finns idag 
400 elever och 50 personal. 
Det gör att man kanske måste 
jobba lite annorlunda mot ti-
digare när det var en betydligt 
mindre skola, säger Carina 
Olsson och avslutar:

 – Vi genomför en hel del 
förändringar, fast vi behöver 
naturligtvis mer tid för att 
vända skutan. Förutsättning-
arna är goda. I Älvängen finns 
det mycket positivt och elev-
erna kommer från bra hem-
förhållanden.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

alekuriren  |   nummer 5  |   vecka 6  |   201012

ÄLVÄNGEN. Vem är jag?
Det är en fråga som 

niondeklassarna på 
Aroseniusskolan stäl-
ler sig.

Med instruktioner 
av fotograf Anna-Lena 
Lundqvist har eleverna 
fått till uppgift att göra 
ett självporträtt.

Ämnet bild är idag så mycket 
mer än tecknande och 
målande. I förra veckan hade 
Aroseniusskolans elever i 
klass 9B1 besök av Anna-
Lena Lundqvist, som genom 
Västarvets försorg fortsätter 
sitt arbete om ungas iden-

titetsskapande. ”Drömmar 
– en utställning om ungas 
identitetsskapande” heter 
en  vandringsutställning som 
hon har producerat, vilken 
har premiär på Glasbruks-
museet den 23 februari.

Som en motvikt till rekla-
men och medias bildspråk 
har Anna-Lena låtit killarna 
själva komma till tals. De har 
själva bestämt hur de skall se 
ut på bilderna och i komplet-
terande bildtexter berättar de 
om sina liv.

Inspiration
Nu ska Aroseniusskolans 
tjejer och killar i årskurs 9 få 

göra samma sak. När Anna-
Lena Lundqvist hälsade på 
i klassrummet visade hon 
porträtten av de killar som 
kommer att finnas med i 
utställningen, för att på så 
sätt ge inspiration till Arose-
niusskolans ungdomar.

– Ramen för det här pro-
jektet är att man gör ett själv-
porträtt. Sedan kan eleven 
själv välja om det ska spegla 
den man är idag, en dröm 
man har som vuxen eller vad 
det nu kan vara. Eleven själv 
väljer kläder, miljö, bakgrund 
och så vidare, förklarar Antje 
Karlsson, bildlärare på Aro-
seniusskolan.

Bilderna ska vara inläm-
nade nu på fredag och 
återstår att se om några av 
självporträtten kommer att 

komplettera utställningen på 
Glasbruksmuseet.

Skolelever gör självporträttSkolelever gör självporträtt
– Ett led i ungas identitetsskapande

PÅ AROSENIUSSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Fotograf Anna-Lena Lundqvist på Västarvet arbetar med ungas identitetsskapande. I förra 
veckan besökte hon klass 9B1 på Aroseniusskolan för att inspirera eleverna till att göra ett 
självporträtt. 

Aroseniusskolan är åter på rätt väg

Carina Olsson rektor i Aroseniusskolan i Älvängen. För lokaltidningen berättar hon om alla de åtgärder som har vidtagits för 
att tillmötesgå såväl Skolinspektionens som föräldrars kritik.

– Framför allt är suget att för-
söka påverka tillbaka. Sedan 
finns det ett antal skäl som 
sporrar mig. För det första 
har vi en regering som håller 
på att dela upp Sverige, en re-

gering som inte vill vara hela 
landets regering. Alla måste 
få plats i vårt land, även sjuka 
och arbetslösa. Vidare anser 
jag att den svenska ungdoms-
arbetslösheten är ett enormt 
resursslöseri. 

Du var tuff i din kritik mot 
Socialdemokraterna när 
du lämnade partiet. Har 
du ändrat uppfattning?
– Absolut inte. Jag var väl-

digt tydlig i mina åsikter om 
att kommunen behöver en ny 
organisation som frigör mer 
resurser till verksamhet, mer 
pengar till våra barn och ung-
domar. Nu kommer Ale att 
genomföra en större organis-
sationsförändring, vilket jag 
välkomnar. 

Var det självklart att åter-
vända till Socialdemokra-
terna?

– Jag är och har alltid varit, 
kommer säkert så att förbli, 
en sann socialdemokrat.  
Visst fanns det intresse från 
andra partier, vilket jag öd-
mjukast tackar för. Sådant 
värmer.

Finns det något annat som 
lockar?
– Jag gläds åt att flera parti-
er nu släpper fram en ny ge-
neration politiker. Jag tycker 

Peter Kornesjös kandidatur 
hos Moderaterna är spän-
nande. En offensiv opposi-
tion  skulle Ale må bra av. 
Jag tror att en generell ge-
nerationsväxling i lokalpoli-
tiken skulle kunna leda till 
en större samsyn om vår fina 
kommun. 
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...Tyrone Hansson 
som gör comeback i 
politiken. Vad får dig 
att återvända?

Vad får dig att återvända till politiken?Hallå där...

Tyrone Hansson (S) är 
tillbaka i politiken. Han 
kommer med stor sannolik-
het att finnas med högt upp 
på den S-märkta fullmäkti-
gelistan. 


