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Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.

För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se
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LÖDÖSE. Från att ha 
varit en skola med 
låga meritvärden har 
Tingbergsskolan under 
senare år visat på 
mycket goda resultat 
med fler gymnasiebe-
höriga elever än riksge-
nomsnittet.

En viktig framgångs-
faktor är det fokus 
som lagts på läs- och 
skrivinlärning hävdar 
grundskolans verk-
samhetschef och tillika 
rektor Anders Petters-
son.

I torsdags uppmärk-
sammades Tingbergs-
skolan av ordföranden 
i GR Utbildning, Helene 
Odenjung (FP), som 
ville få en inblick i 
skolans lyckosamma 
arbetssätt.

Helene Odenjung är inte 
bara ordförande i GR 
Utbildning. Hon är även 2:e 
vice ordförande i Folkpartiet, 
gruppledare och kommunal-
råd i Göteborg. Till Ting-

bergsskolan kom Odenjung 
för att få insikt i den modell 
som tillämpats för att råda 
bot på dåliga resultat och svi-
kande elevunderlag till att nu 
ha en verksamhet som rosas 
av såväl elever, personal och 
föräldrar.

– När jag började på Ting-
bergsskolan för elva år sedan 
var resultaten väldigt dåliga. 
Vad vi kunde konstatera var 
att läsningen blivit sämre. 
Vad vi gjorde var att vi bör-
jade fokusera på baskunska-
per, som exempelvis läsning. 
Det är en grundförutsättning 
för allt lärande. Utan bas-
kunskaper och god läsfärdig-
het kan eleverna inte tillgo-
dogöra sig övrig utbildning, 
säger Anders Pettersson och 
fortsätter:

– Vi hängde inte på 
andra profilinriktningar och 
projekt inom bland annat 
hälsa och idrott utan ville 
få arbetsro och fokusera på 
kunskapsbiten. En del tyckte 
säkert att vi var gammaldags 
och konservativa i vårt tän-
kande, men med facit i hand 

handlade det om skolutveck-
ling.

Sedan 2007 har Ting-
bergsskolan haft långt fler 
gymnasiebehöriga elever än 
riksgenomsnittet. 2010 läm-
nade 98 procent av skolans 
avgångselever 9:an med full-
god gymnasiebehörighet.

– Det faktum att vi har 
varit resursfattiga har inne-
burit att lärarna fått ta ett 
väldigt stort ansvar, säger 
Anders Pettersson.

Det gick inte att ta miste 
på att Helene Odenjung 
gillade det hon hörde och 
det gav FP-politikern också 
uttryck för.

– Det jag får beskrivet för 
mig låter som min dröm-
skola. Det har funnits en ten-
dens att skolan ska klara av 
allt möjligt istället för att ha 
fokus på kunskapsuppdraget.

Vad anser du vara signi-
fikativt för en bra skola?

– För mig är det att alla 
barn, oavsett vilka förutsätt-
ningar de har, få den bästa 
kunskapen. Eleverna ska 
mötas av nya utmaningar och 

därför räcker det inte att alla 
får G i betyg. Alla har rätt 
att få nya utmaningar, säger 
Odenjung och tillägger:

– Kunskap ska vara roligt, 
men ibland får man kämpa 
lite grann också.

Helene Odenjung (FP) besökte Tingbergsskolan:

”Låter som min drömskola”

PÅ TINGBERGSSKOLAN
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Ordföranden i GR Utbild-
ning, Helene Odenjung (FP), 
besökte Tingbergsskolan i 
torsdags.

Helene Odenjung tog del av undervisningen på Tingbergssko-
lan och samtalade bland annat med Filippa som just fått en 
alldeles ny räknebok.

ÄLVÄNGEN. En bärbar 
dator till varje elev i 
åldern 7-9 år.

Den satsningen gör 
Ale kommun unik.

– Vi blir första kom-
munen i norra Europa 
med den här breda 
pedagogiska sats-
ningen på att låta alla 
lågstadiebarn använda 
datorn som inlärnings-
redskap, säger kom-
mundirektör Stig Fre-
driksson.

På några av Ale kommuns 
grundskolor har elever i olika 

åldrar sedan våren 2009 del-
tagit i En till En-projektet, 
det vill säga en dator per elev. 
Det visade sig att de pedago-
giska vinsterna var som störst 
bland lågstadiebarnen, års-
kurs 1-3.

– I första hand är det ett 
stöd för läs- och skrivinlär-
ningen. Vi ska utnyttja de 
fördelar som Classmate ger 
oss. Vi ger barnen de förut-
sättningar som behövs för att 
möta nya tidens krav, säger 
grundskolans verksamhets-
chef, Peter Madsen.

Classmate är en PC, 
utvecklad specifikt för yngre 
elever. Förutom att den är 

tillverkad i ett behändigt 
format, så kan eleverna träna 
handstil på den med hjälp 
av en medföljande penna 
och en vändbar bildskärm. 
Kamera och videofunktion 
tillsammans med bra pre-
sentationsprogram gör att 
eleven har alla möjligheter 
att producera och redovisa 
sina arbeten på ett roligt och 
modernt sätt.

– Det är en dator som är 
stöt- och vattentålig och lätt 
att ta med sig. Den är laddad 
med specialutvecklade pro-
gramvaror och lärarna kan ta 
kontroll över alla datorer om 
de så önskar. De kan stänga 
av skärmarna, lägga ut en 
viss bild till alla elever och 
så vidare, säger Carl Daniel 
Norenberg på Intel som till-
sammans med ATEA är Ale 
kommuns partnerföretag i 
den här satsningen.

Datorerna anländer i 
oktober, men innan dess ska 
60 lärare genomgå en sär-
skild användarutbildning. 
Utöver utbildning får lärarna 
också tillgång till interna-
tionella lärportaler. Där kan 

de utbyta lektionsmaterial i 
exempelvis matematik och 
engelska samt dela sina erfa-
renheter med andra lärare 
ute i världen.

Hyllar satsningen
Ulrika Fagerström är lärare 
på Älvängenskolan och hon 
hyllar den satsning som nu 
sker inom Barn- och ung-
domsförvaltningen.

– Den stora vinsten ligger 
just i läs- och skrivinlär-
ningen. Det är lätt för eleven 
att bli nöjd. Omvärldsupp-
fattning är också något som 
vi måste börja med i tidig 
ålder. Med datorerna finns 
världen i klassrummet var-
enda dag och vi kan utforska 
den hur vi vill, säger Ulrika.

Peter Madsen ser ännu en 
viktig poäng med kommu-
nens En till En-satsning.

– Vi flyttar nu fokus från 
att se skolan som byggnad till 
att se skolan som verksam-
het. Med en bärbar dator kan 
du bedriva undervisning i 
princip var som helst.

På frågan om satsningen 
med bärbara datorer till låg-

stadiebarnen blir permanent 
svarar kommunstyrelsens 
ordförande, Jarl Karlsson 
(S).

– Det är meningen. Nästa 
år skulle det innebära cirka 

400 datorer till våra nya 
ettor.

Alla lågstadiebarn får egen dator
– Unik satsning i Ale kommun
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Ulrika Fagerström, lärare på Älvängenskolan, tillsammans 
med Linus Myrberg och Oskar Hermansson, klass 2B, som 
alla välkomnar kommunens satsning på en bärbar dator till 
samtliga elever i årskurs 1-3.

SYFTE MED EN TILL EN
•  Att utnyttja datorns fördelar till 

stöd för läs- och skrivinlärning
•  Att möta den nya tidens krav på 

kreativitet och entreprenöriellt 
lärande

•  Att söka nya vägar att möta barn i 
behov av särskilt stöd

•  Att ge varje elev möjlighet att hitta 
sin lärstil

•  Att utveckla användandet av nätet 
som informationskälla och pedago-
giskt verktyg

•  Att arbeta med värdegrundsfrågor 
kopplade till Internetanvändning 
redan i tidig ålder

•  Att flytta fokus från att se skolan 
som byggnad till att se skolan som 
verksamhet

Jägarskolan
Under okt./nov. startar Studiefrämjandet i 
S:a Bohuslän i samarbete med Sv. Jägarför-
bundet Jägarskolan på följande orter.
Ale, Nödinge. Kungälv, Kareby. 
Stenungsund, Spekeröd. 
Tjörn, Rönnäng. 
 
Ungdomar t.o.m. 25 år, gratis studiemateriel.

För anmälan och information: 0303-19696
sodra.bohuslan@studieframjandet.se


