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NOL. Cirka 6 000 kilo-
meter är avverkade.

Det innebär att Nol-
skolans elever har 16 
000 kilometer kvar 
att tillryggalägga för 
att uppnå målet för 
projektet ”Viva la vida 
– Vandra vidare”.

I förra veckan fick 
barnen besök av Mr 
Birdman och den säll-
synta skvätthoppan 
som en uppmuntran att 
fortsätta färden mot 
Kapstaden.

Efter Jorden Runt, Europa-
resan och Vandra för varan-
dra är Nolskolan mitt uppe 

i projektet Viva la vida – 
Vandra vidare.

– Vi vill erbjuda våra 
elever motion under skolda-
gen i form av regelbundna 
promenader i skolans närhet. 
Frisk luft och motion stimu-
lerar barnens arbetsförmåga 
och koncentration under 
lektionerna, förklarar initia-
tivtagare Ragne Bengtsson.

Förutom Ragne själv så 
utgör ornitolog Mr Birdman 
(Fredrik Blomqvist) och 
den bredvingade skvätthop-
pan (Martin Johansson) 
symboler för Nolskolans 
pågående vandringsprojekt. 
I torsdags morse var de runt 
bland de olika klasserna. 

Besöket väckte stor upp-
märksamhet, bland annat på 
Bullerbyn där lokaltidningen 
fanns med.

– Jättekul, tyckte eleverna 
som tackade gästerna med 
applåder och fågelsång.

– Målet för Nolskolans 
elever består i att tillsam-
mans gå en lika lång distans 
som ladusvalan total avver-
kar under sin flytt Sverige-
Sydafrika tur och retur, alltså 
totalt 22 000 kilometer, säger 
Ragne.

Fram till den 10 juni har 
eleverna på sig för att klara 
av den aktuella sträckan.

JONAS ANDERSSON

Med sikte på Kapstaden
– Nolskolans elever fortsätter sin vandring

Viva la vida – Vandra vidare är det senaste i raden av projekt som satts i verket på Nolskolan och som uppmuntrar till daglig 
motion. Ragne Bengtsson, Fredrik Blomqvist och Martin Johansson är projektets huvudpersoner.
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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 0703-562277

www.belladonna.snabber.se
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Köp valfri ansiktscreme och ögoncreme 
så skänker vi dig ett lyxigt kit.

PROVA-PÅ-KIT 

på köpet!

Seductage 
värde 848:-

Erbjudandet gäller under februari månad så långt lagret räcker
   Tidsbest: 0303-74 96 85, 0739–74 66 85 • Göteborgsv. 80 Älvängen      www.alvangenshudochfriskvard.se

details of beauty
beauty enhancer
seductage 3D
sumptuous serum
seductage 3D
sumptuous cream

Trenden är bruten
– Positiva tendenser för Ales skolor
ALE. Trenden har vänt 
för Ales skolor.

Andelen behöriga 
elever till gymnasiet 
ökar.

– Vi försöker tidiga-
relägga våra insatser 
och målet är självklart 
att alla ska vara behö-
riga utan att behöva gå 
i sommarskola, säger 
verksamhetschef Peter 
Madsen.

Grundskolan i Ale har stått i 
skottgluggen länge, men nu 
visar ny statistik att trenden 
har vänt.

– För första gången på 
väldigt länge är vi i höjd med 
rikssnittet när det gäller be-
hörighet till gymnasiet, säger 
Peter Madsen.

Efter in-
satserna 
under våren 
och somma-
ren nådde 
89% av elev-
erna behö-
righet. En 
preliminär 
bedömning 
av betygen 
efter höstterminen 2010 visar 
också ett bättre resultat jäm-
fört med föregående år.

– I fjol hade vi 84 som ris-
kerade att bli obehöriga till 

gymnasiet, i år ligger siffran 
runt 60. Det är en klar för-
bättring, säger Madsen.

Han är övertygad om att 
det främsta skälet till det po-
sitiva utfallet är arbetet mot 
skolk.

– Den ökade närvaron 
kommer att ge stor effekt. 
Det är ganska logiskt, menar 
han men påpekar också att in-
satser som läxhjälp och lov-
skola är nödvändiga.

Grundskolan i Ale har tyd-
ligt markerat att det viktigas-
te målet är att alla elever blir 
behöriga till gymnasiet.

Fler behöriga
– Nu ser vi att resultaten går 
i den riktningen. Vi får fler 
behöriga, men samtidigt färre 
höga betyg.

Den nya 
kommunor-
ganisationen 
med all ut-
bildning, från 
förskolan till 
gymnasiet 
och komvux 
i samma för-
valtning, 
anses också 

vara ett steg i rätt riktning.
– Vi kommer att jobba 

kommunövergripande på ett 
helt annat sätt. Vi vill skapa 
en tydlig röd tråd från för-

skolan och upp till gymna-
siet. Det ska vara självklart att 
efter avslutad grundskola vilja 
söka till Ale gymnasium och 
följa tråden, säger Sven-Olof 
Frisk, tillförordnad verksam-
hetschef i Ale gymnasium.

Samverkan mellan skola, 
fritid och socialtjänst ska 
också fortsätta utvecklas.

– Vi måste idag ta ett 
större ansvar för individen 
och ge dem det stöd som 
behövs. Alla har rätt, oavsett 
bakgrund och hemförhål-
lande, att ges förutsättning-
ar att klara sin skolgång. Det 
är detta vi måste fokusera på 
och då krävs det samverkan 
för att vi ska få hela bilden av 
en elevs behov, säger Madsen 
övertygande.

En gemensam kommun-
övergripande utvecklingsen-
het finns idag för att kunna 
erbjuda specialkompetens på 
samtliga skolor i kommunen, 
oavsett nivå.

Specialpedagoger
– Idag sätter vi in specialpe-
dagoger redan i förskolan om 
det behövs, berättar Madsen.

Nationella prov är ett 
annat instrument för att 
mäta skolans och elevernas 
resultat. I årskurs tre kunde 
man våren 2010 konstate-
ra att resultaten var bättre i 

både matte och svenska. I års-
kurs fem var resultatet i matte 
något sämre än 2009.

– Det var inget unikt för 
Ale, utan det var en rikstrend. 
I svenska och engelska var det 
oförändrat för årskurs fem. 
Samma tendens gällde för 
de nationella proven i års-
kurs nio. Det var försämring-
ar i matte, men oförändrat i 
svenska och engelska, redo-
gör Madsen.

Satsningen "En till en" 
som innebär att alla elever i 
årskurs ett till tre ska ha en 
egen dator förväntas också ge 
ett förbättrat resultat för Ales 
grundskolor.

– Datorn är ett fantas-
tiskt verktyg, men den stäl-
ler också krav på persona-
len. Eleverna lär snabbt och 
vi måste i Ale gymnasium 
fundera kring vilka kunska-
per dessa elever kommer att 
ha när de söker hit. Hur ska 
vi kunna fortsätta stimule-
ra dem? Vi har kommit långt 
även här när det gäller elev-
datorer. Till hösten har alla 
elever som läser på ett natio-
nellt program en egen dator, 
säger Sven-Olof Frisk och 
påpekar att möjligheterna är 
oändliga.

Det ska vara självklart 
att efter avslutad grund-
skola vilja söka till Ale 
gymnasium och följa 

tråden...
Sven-Olof Frisk
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