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LÖDÖSE. Skolinspek-
tionen har givit Sol-
haga by klartecken att 
starta friskola.

Verksamheten beräk-
nas komma igång till 
hösten.

Det handlar om en 
liten grundsärskola 
med 12 platser.

Solhaga by bedriver idag sär-
skilt boende med tillstånd 
för barn och ungdomar i åld-
rarna 10-21 år med autism-
spektrumsstörning och som 
omfattas av personkretsar-
na enligt LSS. Skolan är hos 
personal och boende ett ef-
terlängtat komplement till 

verksamheten.
– I dagsläget saknas ett 

fungerande skolalternativ 
för merparten av de boende. 
I flera fall handlar det om 
elever som behöver resa långt 
för att få sin skolgång tillgo-
dosedd, något som försvårar 
närvaron och ökar stressnivån 
hos ungdomarna. I andra fall 
handlar det om elever som 
helt saknar närvaro i skola 
på grund av att fungerande 
alternativ har saknats, säger 
Solhaga bys vd, Liselotte 
Björserud, som också avslö-
jar att företaget sökt ytterli-
gare tillstånd för att starta ett 
tredje barn- och ungdoms-
boende.

Solhagaskolan kommer 
även att vara tillgänglig som 
ett regionalt särskolealter-
nativ för externa elever som 
inte bor inom Solhaga by 
och som omfattas av särsko-
lans personkrets där skolans 
profil och pedagogiska idé 
kan möta de särskilda behov 
som elevernas funktionsned-
sättningar kräver.

Solhagaskolan kommer i 
första hand att arbeta efter 
TEACCH-metoden. Meto-
den karaktäriseras av balan-
serade nivåer mellan inne-
håll och form; att miljöer, 
aktiviteter och uppgifter för-
klaras, utformas och görs för-
utsägbara på ett visuellt tyd-

ligt och strukturerat sätt. 
Detta uttrycks i regel genom 
ett schema som i skrift, bild 
eller med hjälp av föremål 
som tydliggör för individen 
vad som kommer att hända 
under dagen liksom olika 
sätt att organisera arbetsma-
terial så att eleven kan se vad 
som förväntas av honom eller 
henne. Den visuella struktu-
ren är avgörande för att kom-
pensera för den bristande fö-
reställningsförmåga som per-
soner med utvecklingsstör-
ning inom autismspektrat 
ofta har.

Solhagaskolan – ny friskola i Lödöse
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LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun bytte telefoni-
lösning strax före jul.

Det nya systemet har 
arbetats fram i samar-
bete med Stenungsund 
och Orust kommuner.

– En del smärre pro-
blem initialt, men på 
det stora hela har det 
fungerat fantastiskt 
bra, säger Monica Sko-
rupa, kommunikatör i 
Lilla Edets kommun.

SOL är samarbetsnamnet 
för Stenungsund, Orust och 
Lilla Edet, som tillsammans 
utvecklat en gemensam tele-
fonilösning.

– För vår del innebär det 
att vi har valt att förlägga väx-

elfunktionen till Stenung-
sund, förklarar Monica Sko-
rupa.

Kommunen har numera 
en mobil telefonilösning, 
som enligt Monica Skorupa 
ger många fördelar.

– Tillgängligheten ökar. 
Mobilen finns med vart man 
än går.

– Det finns också ett antal 
stödfunktioner i det nya sys-
temet som underlättar varda-
gen för kommunens medar-
betare. Övergången från det 
gamla systemet har funge-
rat över förväntan och syftet 
är naturligtvis att nå en ökad 
service till våra invånare, av-
slutar Monica Skorupa.

JONAS ANDERSSON

Smärtfri övergång 
till mobil telefoni

Monica Skorupa, kommunikatör i Lilla Edets kommun.

PRO Hjärtum-Västerlan-
da har haft sitt första må-
nadsmöte för året. Ett stort 
antal medlemmar hade sam-
lats i föreningslokalen den 
17 januari för att lyssna till 
Riber Olssons berättelse 
om Härjedalen och se hans 
fina bilder.

Riber har under många år 
rest till Funäsdalen i Härje-
dalen med sin husvagn. Med 
sig på resan har han alltid 
sin kamera. Hans stora in-
tresse är naturen.

Vi fick njuta av en lång 
rad fina bilder från fjällvärl-
dens flora och fauna samt 

lyssna till hans berättel-
se. Att det krävs ett stort in-
tresse och kunnande för att 
upptäcka alla dessa växter 
och djur, och även kunna 
namnen på dem, förstår vi.

Det var trevligt att se 
dessa bilder på det gamla 
sättet med diabilder och 
projektor. Han fortsätter 
att fotografera med analog 
kamera och har inte fastnat 
för den digitala tekniken.

Efter att vi tackat Riber 
för ett trevligt framträdande 
avslutades mötet med kaffe.

 
Tage Lindell

Månadsmöte hos PRO 
Hjärtum-Västerlanda

Riber Olsson besökte PRO Hjärtum-Västerlandas månads-
möte och visade bilder från Härjedalen.

Liselotte Björserud är vd på Solhaga by i Lödöse, som startar en friskola till hösten med plats för tolv barn och ungdomar.

Öppna jämförelsetal (SKL 
och socialstyrelsen) 2010 
visar att maten i kommunens 
särskilda boenden rankas på 

sjätte plats i riket.
– Oerhört hedrande att 

komma på plats sex av landets 
290 kommuner. Vi jobbar 

väldigt hårt och det känns 
verkligen som att vi har nått 
ut till dem vi är till för, näm-
ligen de äldre, säger Mariet-
te Axelsson.

– Betyget inspirerar oss 
att fortsätta på den inslagna 
linjen där vi tillagar mycket 
från grunden och gör rätter 
som vi vet att de äldre tycker 
om.

Vad har du att säga till 
personalen?

– Att de svarar för ett feno-
menalt bra arbete. Det här är 
ett teamwork.

Det är SKL (Sveriges 
Kommuner och Landsting) 
och socialstyrelsen som gör 
öppna jämförelser. Där jäm-
förs information om kvalitet, 
resultat och kostnader inom 
vissa verksamhetsområden 
som kommuner, landsting 
och regioner ansvarar för.
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Maten inom äldreomsorgen får toppbetyg
Maten i Lilla Edets kommuns särskilda boenden rankas som sjätte bäst i landet. Här ses personalen på Lindkullens kök.
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LILLA EDET. När Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) presenterar sin lista över ”Omdöme 
om maten inom äldreomsorgen” får Lilla Edets 
kommun toppbetyg.

Den tidigare sjundeplaceringen är bytt mot 
plats sex på rankinglistan.

– Helt fantastiskt, strålar Mariette Axelsson, 
kostchef för äldreomsorgen i Lilla Edets kommun.


