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ALAFORS. Ahlafors Fria 
Skola har ett merit-
värde som ingen annan 
skola i Ale kommun är i 
närheten av.

Det visar Skolverkets 
statistik som presente-
rades i förra veckan.

Pedagogiskt ledar-
skap lyfts fram som en 
tydlig framgångsfaktor 
av Ahlafors Fria Skolas 
rektor, Ingvald Lind-
ström.

Behörighet och meritvärden 
för samtliga landets skolor 
har nu offentliggjorts av 
Skolverket. För Ahlafors Fria 
Skola är det en trevlig läs-
ning. 243,6 placerar dem på 
20-bästalistan i Västsverige. 
I Ale kommun är gapet till 
övriga skolor anmärknings-
värt stort. 

– Jag kan bara uttala mig 
om den verksamhet som 
vi bedriver. Det finns flera 
orsaker till det goda resul-
tatet. Framförallt har vi en 
väldigt engagerad personal-
grupp. Vi har elever som vill 

något med sin skolgång, de 
har gjort ett aktivt val att gå 
på den här skolan, säger Ing-
vald Lindström.

Se eleven
– Många föreläsare pratar om 
betydelsen av att se eleven. 
Det är lätt att prata om, men 
vi har gjort verklighet av det. 
Det är inte för inte som vi 
står vid busshållsplatsen och 
hälsar eleverna välkomna på 
morgonen. Skolans familjära 
situation, det faktum att vi 
har små utbildningsgrupper 
och skolans småskalighet 
är också något som spelar 
in. Allt detta sammantaget 
skapar trygghet för eleverna, 
som i sin tur ger studiero. 
Som ett led i trygghetspa-
ketet kan nämnas att vi inte 
tar in några externa vikarier. 
Vi löser det internt, så att 
barnen känner igen de peda-
goger som tillfälligt behöver 
undervisa i klassen, berättar 
Lindström.

Ingvald Lindström vet att 

Ahlafors Fria Skola i en klass för sig
– Ett meritvärde som smäller 

Ingvald Lindström, rektor på 
Ahlafors Fria Skola.

ALES SKOLOR
Ahlafors Fria Skola  243,6
Bohusskolan  208,3
Kyrkbyskolan 207,8
Aroseniusskolan 201,8
Himlaskolan  178,9

Meritvärde
Meritvärdet utgörs av summan 
av betygsvärdena för de 16 bästa 
betygen i elevens slutbetyg. God-
känt i ett ämne ger 10 poäng, Väl 
godkänt 15 poäng och Mycket väl 
godkänt 20 poäng. Man kan som 
mest få 320 poäng.

Fakta: Skolverket

DAMMARNA. I utkanten 
av Ryd återfinns Som-
marhagens Gårdsme-
jeri.

Ales egna getfar-
mare, Cecilia och 
Daniel Ferdinand, 
håller som bäst på att 
förbereda årets jullå-
dor.

– Det blir lite smått 
och gott av närprodu-
cerade delikatesser, 
förklarar Cecilia.

Sommarhagens Gårdsme-
jeri som startade sin verk-
samhet 2008 har upplevt ett 
framgångsrikt år. Numera 
går det att njuta av ostar och 
killing från Sommarhagens 
Gårdsmejeri på två av Göte-
borgs fem krogar som har 
tilldelats en stjärna i Guide 
Michelin.

– En fjäder i hatten natur-
ligtvis, säger Cecilia.

Jullådor
Så här inför juletid är det 
fullt upp, inte bara i meje-
riet. Det är mycket som 
ska förberedas och markna-
derna duggar tätt.

– Vi var på vår första jul-
marknad i helgen och nu 
rullar det på. Vi ska vara 
med på Tofta herrgård, Rep-
slagarmuseet och i Lexby, 
berättar Cecilia.

Samtidigt förbereds för-

säljningen av årets jullådor. 
Det är tredje året som Som-
marhagens Gårdsmejeri 
lanserar sin exklusiva pre-
sentförpackning.

– Vi vänder oss i första 
hand till företag, men pri-
vatpersoner är hjärtligt väl-
komna också. Jullådorna går 
att beställa från och med nu, 
även om många vill vänta 
med sin leverans ytterligare 
några veckor.

Mixa sin egen låda
I den stora jullådan som 
Cecilia Ferdinand demon-
strerar för lokaltidningen 
återfinns inte bara getost 
från Sommarhagens Gårds-
mejeri utan också en ost 
gjord på komjölk från Björ-
bäck.

– Den svarta osten, Julia, 
är gjord på getmjölk och 
den röda, Julius, innehåller 
komjölk.

Hålsjöknäcke från Öjer-
sjö, marmelad från Kungälv 
och korvar från Orust för-
höjer ytterligare smakupp-
levelsen.

– Vill kunden mixa sin 
låda på något annat sätt så 
fixar vi givetvis det, avslutar 
Cecilia Ferdinand.

Jullådor med närproducerade delikatesser
– Sommarhagens Gårdsmejeri fixar presenten
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Cecilia Ferdinand med sonen Wilmer visar upp årets jullåda 
från Sommarhagens Gårdsmejeri innehållande ostar, korvar, 
marmelad och knäckebröd. Allting är närproducerat.

många av hans rektorskol-
legor i de kommunala sko-
lorna är hårt belastade med 
administrativa uppgifter och 
diverse sammanträden. På 
Ahlafors Fria Skola är arbets-
ordningen en annan.

– Allt pappersarbete 
sköter Thore Skånberg 
med bravur. Det är för att 
jag inte ska hamna bakom 
skrivbordet utan kunna vara 

en pedagogisk ledare för 
såväl personal som elever. Vi 
har valt en sådan organisa-
tion på Ahlafors Fria Skola 
och så kommer det att förbli 
så länge jag är rektor, säger 
Lindström.

– Den enda administra-
tion som vilar på mig är 
betygsinskrivningen. Jag 
kan nästa alla elevers betyg. 
Under jullovet förbereder 

jag mig för ett framtids-
samtal med varje barn. Jag 
brukar prata med eleven om 
vilken utbildning hon eller 
han vill söka till efter grund-
skolan, i vilka ämnen eleven 
har ambitionen att höja sig i 
och så vidare. Återigen, det 
handlar om att se varje indi-
vid.

Om någon elev funderar 
på att byta till Ahlafors Fria 

Skola är det lättare sagt än 
gjort. Kölistan rymmer 800 
barn.

– För 2017 har vi redan 
över 20 barn inskrivna som 
vill börja hos oss. Det är en 
angenäm situation, avslutar 
Thore Skånberg.

Ahlafors Fria Skola har det överlägset högsta meritvärdet av samtliga högstadieskolor i Ale. 243,6 är en siffra som förtjä-
nar respekt.
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