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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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LILLA EDET. För två 
år sedan invigdes Nya 
Skolan i Lilla Edet.

I måndags var det 
dags för ännu ett invig-
ningsfirande.

Den här gången klipp-
tes bandet för nya hög-
stadiet.

Nya Skolan växer sig allt 
större i Lilla Edet. I måndags 
morse hälsades eleverna väl-
komna till ett nytt läsår i ljuv-
lig sensommarsol. Dagen till 
ära fanns vd Tony Ekström 
på plats för att inviga den nya 
högstadiedelen.

– Om två år är skolan fullt 
utbyggd. Nu har vi utökat 
våra lokaler, men verksamhe-
ten ryms inom samma fastig-
het, förklarar Tony Ekström.

Nya Skolan har cirka 400 
elever varav 100 har sin bas i 
Lilla Edet, övriga i Trollhät-
tan. Det som är signifikativt 
för Nya Skolan är att man 
jobbar ämnesintegrerat och 
mycket i projektform.

– Det gäller att elev-
erna får en helhetsbild. Det 
arrangeras en hel del studie-
besök och vi har föreläsare 
som kommer och gästar vår 
skola. Interaktivt lärande 
förespråkar vi och alla elever 
som börjar i årskurs 6-7 får 

varsin bärbar dator, berättar 
Tony Ekström.

Är det fullt med elever i 
varje årskurs?

– Nej, i de lägre åldrarna 
finns fortfarande några plat-
ser kvar. Problemet uppstår 
när man vill byta till Nya 

Skolan i mellan- och högsta-
diet. Då kan det ofta vara för 
sent, avslutar Tony Ekström.

Nya Skolan invigde högstadium
– Solig morgon när eleverna välkomnades

PÅ NYA SKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lärarna på Nya Skolan i Lilla Edet välkomnade eleverna tillbaka efter sommarlovet med en 
sång.

Nya Skolans rektor, Thomas Berg.Nya Skolans rektor, Thomas Berg.

Nya Skolans vd, Tony Ekström, klippte det blågula bandet 
och förklarade det nya högstadiet för invigt.


