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BOHUS. Resultatet har 
varit lyckat i Sri Lanka, 
Namibia och Sydafrika.

Nu ska Bohusskolan 
bli en av tre svenska pi-
lotskolor som översät-
ter det sydafrikanska 
arbetssättet.

Organisationen Star 
for life bjöd i onsdags 
på en inspirerande kick 
off med sång, musik 
och glädje.

Ovetande elever i Bohussko-
lan fick plötsligt ny energi. 

På scen i den nya idrotts-
hallen stod delar av Star for 
lifes sydafrikanska kör. Till-
sammans med sina musik-
ansvariga, Göran Rudbo 
och Ken Wennerholm från 
Triple and Touch, gav de 
en övergripande bild av sitt 
arbetssätt och vilka positiva 
effekter som det har med-
fört. Med musik och sång 
som främsta verktyg har de 
stärkt elevernas självförtro-
ende och framtidstro. Det 
har lett till att spridningen 
av HIV har minskat och att 
betygen i skolan kraftigt har 
förbättrats.

– De inspirerar ungdomar, 
får dem mer aktiva och gör 
drömmar till mer greppbara. 
Nu vill vi översätta metodi-
ken efter svenska förutsätt-

ningar. Det kommer att ta 
sin tid, men vi är övertygade 
om att det här kan falla väl 
ut. Vi börjar självklart med 
pedagogerna och till hösten 
2013 kan vi förhoppningsvis 
vara igång, säger Birgitta 
Augustsson som samordnar 
satsningen i Ale.

Bohusskolan är först ut, 
men förhoppningen är att 
sprida arbetssättet vidare till 
övriga skolor längre fram. 
Metodiken bygger på fem 
olika workshops och du 
behöver inte vara musikin-
tresserad för att kunna ta del 
av programmet. I de sydafri-
kanska skolorna har musiken 
frigjort mycket energi och 
organisationen Star for life 
är nu på turné med en grupp 
elever genom hela Sverige.

– Vi tror att ni har mycket 
att lära av oss, på samma 
sätt som ni har lärt oss väl-
digt mycket. Musiken kan 
få väldigt många att må 
bättre. Idag när vårt uppträ-
dande började var publiken 
blyg och vågade nästan inte 
klappa händerna. Vad som 
hände sedan såg du själv med 
egna ögon, konstaterar kör-
ledare Thandiwe Malibuko 
och hänvisar till scenen som 
plötsligt invaderades av 
danssugna bohusungdomar. 
Alla ville delta, alla stampade 
takten, glädjen var total.

Selma Heldic och Hale 
Ramaj, klass 8B, kände sig 
närmast lyriska efteråt.

– Det var en härlig känsla 
och de förmedlade massor 
med positiv energi från 
scenen. Musiken får oss att 
släppa loss och den gör oss 
gladare, säger de båda.

Rektor Mattias Myr-
hage, ny på Bohusskolan, 
är optimistisk och glad över 
initiativet.

– Jag hoppas Ale kan göra 
sin egen grej av det här och 

att vi skapar en målbild som 
blir realistisk utifrån från 
våra villkor med möjligheter 
och problem. Att stärka ung-
domarnas positiva framtids-
tro har vi definitivt gemen-
samt och det är viktig uppgift 
för skolan.

Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att

bostaden är besiktigad

innan försäljning.

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40, lansfast.se

ADRESS KILANDA-TORP SÖDERGÅRDEN 355 BOAREA CA 124+124 M² / 5 ROK ENERGIPRESTANDA 174 KWH/M² ÅR

TOMTYTA 67 000 M² PRIS 3 395 000 KR/BUD VISAS SÖ 23/9 14.00-15.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK

HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

GÅRD - KILANDA
Lantlig idyll om ca 6,7 ha. Gediget och påkostat bostadshus samt stor lägenhets-/kontorsbyggnad, perfekt för egenföretagaren,
generationsboende eller den som vill hyra ut. Ostört läge som enda hus på vägen men med endast ca 40 min till Göteborg.
Möjligheternas gård!

ADRESS BÄRS LID 73 BOAREA CA 135 M² / 6 ROK

ENERGIPRESTANDA 91 KWH/M² ÅR TOMTYTA 675 M²

PRIS 1 650 000 KR/BUD VISAS LÖ 22/9 RING OCH BOKA

MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Vi kan nu erbjuda en välskött villa, centralt belägen i
Skepplanda. Lugnt och barnvänligt. Plan trädgårdstomt och
ett stort extragarage. Skall ses!!! 

Sydafrikanskt arbetssätt ska 
stärka elevernas självkänsla
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Per-Anders Klöversjö
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STAR FOR LIFE
Star for Life är ett religiöst och 
politiskt obundet skolprogram som 
vill minska spridningen av hiv och 
aids i utsatta områden i Afrika. 
Projektet inriktar sitt arbete mot 
skolungdomar. Idén bakom Star 
for Life tog form när svenskarna 
Christin och Dan Olofsson byggde 
upp hotellverksamheten Thanda 
Private Game Reserve i KwaZulu/
Natal i Sydafrika. Personalomsätt-
ningen på hotellet var stor och de 
upptäckte att insjuknande i aids 
låg bakom den höga omsättning-
en. De ville göra något åt saken 
och startade 2005 den första Star 
for Lifeskolan Siphosabadletshe i 
KwaZulu/Natal.Sedan starten 2005 
har Star for Life växt och fi nns 
idag på ca 100 skolor i Sydafrika, 
Namibia och Sri Lanka.

Eleverna kunde inte hålla sig 
kvar i publiken utan hoppade 
glatt upp på scenen och deltog i 
musikglädjen.

Selma Heldic och Hale Ramaj fi ck en pratstund efter kick-
off-konserten som Star for life höll i Bohusskolan i onsdags.

Star for life uppträder också i Scandinavium 9 oktober.


