
ALE. Skolket i Ales 
skolor har ökat.

Nu kommer motelden.
"Det ska vara lätt att 

göra rätt" kallas ett 
nytt projekt som ska 
minimera skolket i Ales 
skolor.

Kvalitén i Ales skolor debat-
teras flitigt just nu. Ett av 
skälen till att betygen inte 
når önskvärd nivå kopplas 
till ett ökat skolk. Närvaron 
på lektioner-
na har blivit 
ett problem. 
På Kyrkby-
skolan har 
ett försöks-
projekt "Det 
ska vara lätt 
att göra rätt" 
haft ett bra 
g e n o m s l a g 
och skolket har nästan för-
svunnit. SSPF, samarbetsor-
ganisationen för skola, social-
tjänst, polis och fritid, har be-
viljats medel från Brottsföre-
byggandet rådet och kommer 

nu att genomföra "skolkpro-
jektet" från årskurs sex i samt-
liga skolor och även i Ale 
gymnasium.

– En tidig upptäckt är av-
görande för att elever inte 
ska få fel vanor, säger Birgit-
ta Augustsson som leder det 
övergripande arbetet i SSPF.

Att skolket har ökat i 
grundskolan har många skäl, 
men Peter Madsen, verk-
samhetschef för grundskolan 
i Ale, är noga med att betona 

en sak:
– Det är 

inte ungdo-
marnas fel. 
Vi måste 
rannsaka oss 
själva. Varför 
vill inte alla 
elever gå på 
lektionerna? 
Varför trivs 

de inte i skolan?
Undersökningar visar att 

skolor som jobbar aktivt mot 
skolk har en betydligt bättre 
närvaro. Det är detta som Ale 
nu tar efter.

Åtgärderna som Kyrkby-
skolan har testat med stor 
framgång är att informera 
föräldrarna vid första skolk-
tillfället och via ett digitalt 
närvarosystem göra det möj-
ligt för föräldrar att se om 
eleverna är i skolan eller inte. 
Vid upprepade skolktillfällen 
ska rektor kopplas in och där-
efter även socialtjänsten.

– Vi vet att elever som 
skolkar mycket ofta har en 
besvärlig bakgrund, därför 
är det viktigt att alla parter 
är informerade tidigt, säger 
Birgitta Augustsson.

Ett annat mål som ett led i 
skolkprojektet är att utveckla 
den sociala miljön i skolorna.

Goda exempel
– Vi måste hitta goda exem-
pel och låta oss inspireras. Vi 
angriper skolket på ett nytt 
sätt när vi inte längre säger 
att "vad är det för fel på dig 
lille vän?" utan istället för-
söker hitta bristerna hos oss 
själva, säger Peter Madsen.

Skälen till en minskad 

närvaro i skolan är självfallet 
flera. Inte minst betydande är 
ett tuffare klimat i samhället.

– Det är inte lätt att vara 
ung idag. Hjulen snurrare 
bara snabbare och snabbare. 
Du ska vara med överallt och 
databeroendet som har upp-
stått gör att många ungdo-
mar vänder på dygnet. Det 
måste föräldrarna vara upp-
märksamma på, menar Peter 
Madsen.

I maj gjordes en mätning 

av skolket i Ales grundskolor 
och även i gymnasiet. 

– Utan att ha siffrorna 
framför mig så var det ingen 
rolig läsning. Det är abso-
lut nödvändigt att vi agerar, 
säger Peter Madsen.

Om ett år ska en ny mät-
ning genomföras och då 
hoppas man se ett positivt 
resultat.

– Det hoppas vi verkligen. 
Att samtliga skolor har en ge-
mensam metod för att mot-

verka skolket ökar också möj-
ligheterna att utbyta erfaren-
heter och stötta varandra. Ale 
kommer också att ingå i ett 
nätverk mellan skolor i Gö-
teborgsregionen som arbetar 
aktivt med skolk, säger Bir-
gitta Augustsson.

2010  |   vecka 24  |   nummer 23  |   alekuriren 1 1

ÄLVÄNGEN. Ett behjär-
tansvärt initiativ.

Ale Lions Club skän-
ker gosedjur till Nolam-
bulansen.

– Det är på detta sätt 
vi kan hjälpa, säger för-
eningens ordförande Bo 
Nilsson.

I onsdags morse knackade 
det på dörren hos Nolam-
bulansen. Utanför stod Bo 
Nilsson från Ale Lions Club 
med en hel låda gosedjur.

– Dessa ska ni ha! Behöver 
ni fler så säger ni till, förkla-
rade Bo samtidigt som han 
överräckte gåvan till Stefan 
Andersson.

– Vi bestämmer själv vad 
vi vill göra med våra pengar 
och det här är en sak som vi 
tycker är angelägen, säger Bo 

Nilsson.
En gång tidigare har Ale 

Lions Club skänkt mjukis-
nallar till Nolambulansen. 
Andra organisationer och 
privatpersoner har också 
uppvaktat ambulansperso-
nalen med gosedjur genom 
åren.

– Vi har alltid en nalle 
liggandes i vår barnväska. 
Det är en välkommen gåva 
till verksamheten. Väldigt 
ofta är barnen rädda när vi 
kommer. Genom att använda 
gosedjuret som patient, ta 
blodtryck och så vidare, kan 
vi avleda barnets rädsla av 
själva händelsen, säger John 
Pedersen.

– Mjukisnallen kan också 
hjälpa barnet att bearbeta 
en traumatisk händelse. Jag 
träffade själv en person som 
fått ett gosedjur av mig för 

tio år sedan. Nallen stod kvar 
i bokhyllan och av någon 
anledning hade hon döpt den 
till John.

Slutligen kan nämnas att 
Ale Lions Club hade sin års-
avslutning i måndags med 
tillhörande klubb- och sty-
relsemöte.

– Vi är en mycket aktiv 
förening, men vi skulle 
behöva några yngre perso-
ner som vill engagera sig i 
vår verksamhet. Medelåldern 
är ganska hög. Årets stora 
händelser för oss är Julmark-
naden och Vårmarknaden 
i Älvängen där företagarna 
skänker priser till våra lotte-
rier, avslutar Bo Nilsson.

Nallarna en välkommen gåva
– Ale Lions Club uppvaktade Nolambulansen

Stefan Andersson och John Pedersen på Nolambulansen fick i förra veckan ta emot en hel 
låda med gosedjur av Bo Nilsson från Ale Lions Club.
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Så ska skolket motverkas i Ales skolor

TEXT
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Vi måste rannsaka oss 
själva. Varför vill inte 

alla elever gå på lektio-
nerna? Varför trivs de 

inte i skolan?
Peter Madsen

– Bättre närvarokontroll och dialog med föräldrarnaföräldrarna
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