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Trevlig Midsommar  
önskar vi på
kontoret i
Trollhättan.

lansforsakringar.se/alvsborg
Ring oss på 0520-49 49 00

Läs mer på vastsvenskapaketet.se

Västsvenska paketet är satsningar som görs på vägar och järn vägar 

för tåg, bussar, spårvagnar, cyklar och bilar fram till cirka 2027. 

Satsningarna ska bidra till att Västsverige utvecklas på ett bra och 

hållbart sätt.

 I Västsvenska paketet ingår bland annat nya busskörfält, längre 

plattformar för pendeltåg, nya pendelparkeringar för cykel och bil, 

gång- och cykelbanor och bättre trafik information. En ny vägtunnel 

under Göta älv (Marieholmstunneln), en tågtunnel under Göteborg 

(Västlänken) och en ny Götaälvbro. Trängselskatt är också en del av 

Västsvenska paketet. Syftet med trängselskatten är att ge bättre 

framkomlighet på våra vägar, bättre miljö samt delfinansiera 

Västsvenska paketet.

Vad ingår i 
Västsvenska 

paketet?

ÄLVÄNGEN. Madensko-
lan har genomfört sin 
årliga temavecka.

Årets aktiviteter 
genomfördes med hjälp 
av elever från Barn och 
fritidsprogrammet på 
Ale gymnasium.

– Vi har fått uppleva 
ett positivt samarbets-
klimat både från lärare 
och elever och vi skulle 
gärna hitta fler samar-
betsområden framöver, 
säger Ulrika Fager-
ström utvecklingsle-
dare på Madenskolan.

På Madenskolan har man 
varje år en temavecka där 
mycket av elevens val-tid 
ligger. Elevrådet började 
diskutera denna vecka redan 
i februari och därefter fick 
alla elever på Madenskolan 
komma med förslag på vad 
veckan skulle innehålla. En 
grupp lärare sammanställde 
därefter elevernas förslag 
och genom att knyta dessa 
förslag till målen i läropla-
nen blev det sex temagrup-
per.

– Så här långt gjorde vi 
som vi brukar. För att få nya 
idéer och hjälp med plane-
ring och genomförande kon-
taktade vi därefter Susanne 
Pettersson, lärare på Barn 
och fritidsprogrammet på 
Ale gymnasium. Hon var 
positiv till ett samarbete som 
skulle kunna bli gynnsamt 
för båda parter. Att planera, 
genomföra och utvärdera 

verksamhet i barngrupper 
fanns med som mål för BF-
eleverna. Lärare på Maden-
skolan skulle få nya idéer i sin 
verksamhet och som extra 
bonus fick BF-eleverna av 
sin rektor möjlighet att delta 
med oss under veckan, berät-
tar Ulrika Fagerström.

Bollade idéer
BF-eleverna fick ett mate-
rial med information och 
förutsättningar från Maden-
skolan som de kunde utgå 
ifrån. Under två veckor job-
bades det intensivt på Ale 
gymnasium med detta och 
de hade hela tiden möjlig-
het att via mail bolla idéer 
med Madenskolans personal.

– En grupp BF-elever kom 
till Madenskolans elevråd 
och informerade både om sin 
utbildning och om sitt arbete 
med skolans temavecka. Det 
var självklart väldigt uppskat-
tat av våra elevrådsrepresen-
tanter, säger Ulrika Fager-
ström.

Resultatet blev veckopla-
neringar i grupperna ”Sport 
och fritid”, ”Hem och hant-
verk”, ”Drama” samt ”Bild”. 
Dessa planeringar kunde 
sedan lärarna på Madensko-
lan utgå ifrån när de detalj-
planerade och satte ihop de 
grupper som eleverna valt.

Erfarenheter
Temaveckan ägde rum 4-8 
juni. Under veckan gick 
BF-lärare Susanne Petters-
son runt i grupperna och 

bedömde sina elevers arbete.
– Det är så här jag vill att 

skola och lärande ska vara. 
Genom att samarbeta med 
verksamheter utanför skolan 
får eleverna på BF träna 
ledarskap i olika situatio-
ner. Detta ger erfarenheter 
som är svårt att få i skolan. 
Eleverna ”växer” genom att 
ta ansvar och får tillfälle att 
utveckla och visa förmågor 
som de kanske inte visat i 
skolan. Det är härligt att se 
elevernas engagemang och 
kreativitet, säger Susanne 
Pettersson.

Lokaltidningen gjorde ett 
nedslag på Älvängens gamla 
idrottsplats där en fotbolls-
turnering var i full gång.

– Det är roligt att få göra 
något annat än traditio-
nellt skolarbete. Att få leda 
och organisera en sådan här 
vecka blir en värdefull erfa-
renhet, säger Hanna Angell 
i BF 2A.

Samarbete som gärna får fortsätta

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hanna Angell, Simon Ohlsson och Ida Isaksson från BF 2A på Ale gymnasium var med i pla-
nerandet och genomförandet av Madenskolans temavecka där Agne Östelind och Clara Pe-
tersson deltog.

Fotboll utgjorde en av akti-
viteterna på Madenskolans 
årliga temavecka.




