
ÄLVÄNGEN. Alla siffror 
pekar åt rätt håll för 
Aroseniusskolan.

Meritpoängen är 
bättre, likaså närvaron 
och behörigheten till 
gymnasiet.

– Men framför allt så 
har vi lugna, mätta och 
glada elever, det är det 
viktigaste, säger rektor 
Carina Olsson.

Mätta? Ja, en av hemligheter-
na bakom det förbättrade stu-
dieresultaten i Aroseniussko-
lan har faktiskt med skolma-
ten att göra.

– En av våra första åtgär-
der var att ändra lunchsche-
mat så att rutinerna skulle 
bli tydligare, att eleverna är 
på samma tid varje dag. Fler 
hittar nu med automatik till 
matsalen och mätta barn trivs 
bättre på lektionerna, säger 
Carina Olsson som också 
hyllar 123-modellen som har 
använts för att motverka skol-
ket.

Inga håltimmar
– Återigen handlar det om 

att vara tydlig. Numera är vi 
också helt fokuserad att und-
vika håltimmar när vi lägger 
schemat. Det har medfört 

att vi sällan har några elever i 
korridorerna under lektions-
tid.

Sedan Skolinspektionens 
rapport slog ner på skolan 
hösten 2008 har det hänt 
mycket. En ny skolledning 
har arbetat målmedvetet med 
kvalitet, rutiner, bedömning 
och inte minst ledarskapet. 
Nästa del handlar om vad 
som händer i klassrummet. 
Relationerna mellan perso-
nal och elever ska förbättras.

Enkla metoder
– Vi vill utveckla undervis-
ningen och även här finns det 
enkla metoder som måste bli 
vardagsrutiner. Det handlar 
om att alla elever får en tydlig 
agenda för vad som ska hända 
och bara så simpelt som att 
de får ögonkontakt när de 
kommer in i klassrummet, 
säger Carina Olsson.

Håkan Kollberg-Win-
snes är utvecklingsledare i 
Aroseniusskolan. Han påta-
lar vikten av att erbjuda elever 
som behöver stöd efter skol-
tid.

– Idag har vi lovskolor och 
extra studiestöd med läxläs-
ning. Alla har inte föräldrar 
som kan stötta hemma.

Just specialpedagogiken 

och sättet att hjälpa elever 
i behov av särskilt stöd står 
också under utveckling.

– De som behöver särskilt 
stöd ska inte behöva lämna 
klassrummet. Resurserna ska 
komma till dem. Det tjänar 
hela klassen på och dessut-
om mår de svagare elever-
na bättre av att få vara kvar i 
sitt rätta sammanhang, bland 
kompisarna i klassrummet, 

menar Håkan Kollberg-
Winsnes.

Att inkludera eleverna och 
inte exkludera och utestänga  
dem var en av punkterna 
som Skolinspektionen hade 
synpunkter på i sin kritik för 
snart fyra år sedan.

– Det är en helt annan 
stämning här nu. Idag läng-
tar vi efter att få besök. Vi är 
stolta över både verksamhe-

ten och eleverna, avslutar en 
stolt rektor, Carina Olsson.

Aroseniusskolans merit-
värde var i den senaste mät-
ningen 202, snittet i Ale var 
200 och i riket 210. På skolan 
går idag 350 elever. 
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Nu pekar alla siffror åt rätt håll

Nöjd skolledning. Aroseniusskolans rektor, Carina Olsson, och utvecklingsledare Håkan Kollberg-Winsnes, har all anledning 
att le. Resultaten pekar äntligen i rätt riktning.

GAMMAL ELEV

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Aroseniusskolans åtgärder 
har fått resultat

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Öppet: Vardag 9.30-19.00
Lördag 9.30-15.00 • Söndag 11.00-15.00

Med reservation för slutförsäljning.

MORS DAG 
ÖPPET 10.00-17.00

Välkomna!

Hibiskus på stam 
120cm 299:-

Rosträd� från 59:-
Bougainvillea 199:-

Vi har blommor, gåvor och choklad!

MERITVÄRDE

Det genomsnittliga meritvär-
det beräknas som summan av 
betygsvärdena för de 16 bästa 
betygen i elevens slutbetyg (G 
räknas som 10 poäng, VG som 15 
poäng och MVG som 20 poäng). 
Det högsta möjliga meritvärdet 
är 320 poäng.

SURTE. Nu vet barnen 
på Nordgärdets för-
skola vad kostcirkeln är 
för något.

De känner till inne-
hållet i cirkelns sju 
olika fält.

Besöket av kommunens 
dietist, Jenny Sallander, 
var mycket uppskattat. 

När Jenny Sallander kom till 
Nordgärdets förskola hade 
hon med sig en påse full av 
olika matprodukter, om än i 
form av bilder, så som spa-
ghetti, potatis, fil, banan med 
mera. Barnens uppgift var att 
placera respektive föremål i 
kostcirkelns huvudgrupper.

– Syftet är att skapa ett 
intresse för mat och god 
kosthållning i tidig ålder. 
Förskolebarnen är en viktig 
målgrupp, förklarar Jenny.

På ett lättsamt och sam-
tidigt pedagogiskt sätt fick 
barnen lära sig de olika mat-
varornas betydelse för krop-
pen, varför grönsaker är nyt-
tigt och vilka näringsämnen 
som finns i fisk.

– Det handlar inte om att 
ge några pekpinnar utan att 
upplysa barnen om vad som 
är nyttigt och bra att tänka 
på när det gäller måltids-
ordningen. Man måste få i 
sig energi för att orka, säger 
Jenny Sallander.

Gällande måltidsord-
ningen så hade Jenny Sal-
lander med sig en kopia av 

Skalmans så kallade mat-
och-sov-klocka. Barnen fick 
veta varför man bör äta fru-
kost, mellanmål, lunch och 
så vidare.

– Jag tyckte att barnen 
hade bra kläm på de olika 
delarna och jag fick även 
svara på en del frågor som de 
hade förberett, säger Jenny.

Att godis, glass och läs-
kedryck inte platsar i kost-
cirkeln är barnen på Nord-
gärdets förskola numera väl 
medvetna om. Eller som 
Linnea Sjöberg-Hård 
uttryckte det:

– Godis får man bara äta 
på lördagar.

JONAS ANDERSSON

Förskolebarn lär sig kostcirkeln

Ale kommuns dietist, Jenny Sallander. Kost och näringslära 
diskuterades på Nordgärdets förskola i Surte.

Azra Softic funderar på vad korven hör hemma på kostcir-
keln.


