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NÖDINGE. Ales skolor 
har förbättrat sina 
resultat betydligt, 
något som inte minst 
märks på Kyrkbyskolan 
där man nu ligger i nivå 
med riksgenomsnittet. 

Rektor Joakim Öst-
ling menar att det är 
mycket tack vare bra 
relationer mellan elever 
och lärare.

– Att alla trivs är en förutsätt-
ning för en bra utbildning 
och det tycker jag att vi har 
lyckats väldigt bra med säger 
han. Vi har bland annat infört 
en modell för att förhindra 

skolk samt att specialpedago-
ger har anställts. Dessutom 
har vi även börjat prata mer 
om kunskapsbedömning uti-
från ”formativ bedömning”.  

Formativ bedömning 
innebär att eleven formas 
under utbildningens gång, 
till skillnad från ”summativ 
bedömning” där man i slutet 
av ett område tittar på allt 
eleven har gjort och sätter ett 
betyg utifrån det.

– Vi sätter upp mål under 
utbildningens gång där man 
frågar sig: Vart ska jag? Var är 
jag? Hur ska jag ta mig dit?, 
förklarar Joakim Östling.

Han menar även att 

lärarna skulle kunna bli 
bättre på att få eleverna mer 
självständiga. Innan de frågar 
läraren om hjälp ska de för-
söka ta reda på informatio-
nen själva, genom att exem-
pelvis läsa i böckerna. De ska 
även bli bättre på att ta hjälp 
av varandra. 

– Det som känneteck-
nar Kyrkbyskolan skulle jag 
säga är bra relationer mellan 
elever och lärare, ambitiösa 
lärare gör att eleverna trivs, 
säger Joakim Östling avslut-
ningsvis.
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Att alla elever trivs på skolan är en förutsättning för en bra utbildning, menar Kyrkbyskolans 
rektor Joakim Östling

Vad är det bästa med Kyrkbyskolan idag?

Jasna Mirzai, 7A
– Jag tycker helt klart vårt Café 
Unkan, vi har så grymma fritidsle-
dare och att man alltid blir på bra 
humör när man kliver in här.

Ida Brinkenberg, 9A
– Att vi har pingisbord och ett 
café, så man är sysselsatt på ras-
terna. Jag tycker även om lärarna, 
de är engagerade och vill!

Tony Itkonen, 6A
– Folket, det är bra sammanhåll-
ning och man trivs.

Linus Hansson, 7B
– Luftkonditioneringen måste 
bytas ut eller något.

Felix Jansson Jonsson, 9A
– Arbetsmiljön skulle kunna bli 
bättre, tystare i klassrummen till 
exempel.

Vad skulle kunna bli bättre imorgon?

Sandra Poswiatowska, 8C
– Skolan måste verkligen byggas 
om och bli fräshare!

NÖDINGE. Att besö-
karna på Ale bibliotek 
höjer på ögonbrynen åt 
tekniktvåornas fågel-
holksutställning är för-
ståeligt.

Bakom skolprojektet 
ligger betydligt mer 
jobb än vad som kan 
utföras med hammare 
och spik. 

Funkis, nationalromantik 
eller klassiskt 20-tal är popu-
lära arkitektstilar.

Nu pratar vi dock inte om 
hus, utan om fågelholkar, 
våra flygande vänners bostä-
der.

Bakgrunden till utställ-
ningen är ett designprojekt 
som Ale gymnasiums tek-
niktvåor arbetat med i en och 
en halv månad. 

Det började med att elev-
erna fick skissa på papper 
och sedan gå över och jobba 
i designprogrammet CAD. 
Därefter har de med nog-
grann precision byggt fågel-
holkarna efter sina egna rit-
ningar.

Innan de påbörjade arbe-
tet gällde det att läsa på om 
olika fåglar för att kunna ta 
med alla förutsättningar i 
beräkningen. 

Tanken är att holkarna 
sedan ska sättas upp och 
komma till användning på 
riktigt, och säg den fågel som 
inte skulle vilja bosätta sig i 
en arkitektritad holk.

Holkar med stil
– Utställning väcker nyfikenhet 
på biblioteket
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