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Dagstur 
eller lång-
semester?
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LILLA EDET. Utveck-
lingen i Lilla Edets 
grundskolor går stadigt 
framåt och resultaten 
på nationella prov ökar.

I en sammanfattning 
från förra läsåret kon-
stateras att eleverna 
är mer nöjda med sin 
skola.

Trivseln och trygg-
heten har ökat och 
skolmiljön upplevs allt 
positivare.

– Det finns nu en stabilitet 

och kontinuitet i skolan tack 
vare det målmedvetna arbete 
som bildningschef Maria 
Andersson och hennes 
medarbetare lagt ner. I mitt 
möte med skolornas rektorer 
ser jag nu en stolthet över 
sitt yrke och sina skolor här 
i kommunen som jag inte såg 
när jag började mitt uppdrag 
som utbildningsnämndens 
ordförande. Nu kan vi foku-
sera på utvecklingsarbete, 
säger Leif Håkansson (S).

Under två års tid ska 
kommunens 90 grund-
skollärare delta i en kom-
munövergripande satsning 
kring bedömning. Målet 
är att alla elever ska få en 
förståelse för vad som ska 
läras, där läraren genom sin 
bedömning anpassar under-
visningen så att den bättre 
möter elevernas omedel-
bara inlärningsbehov. Från 
höstterminens start finns nu 
också två metodutvecklare på 
plats i grundskolorna, som 
ska arbeta tillsammans med 
lärarna för att alla elever ska 

nå så långt som möjligt.
– Vi introducerar nu ett 

gemensamt arbete där kon-
tinuerlig bedömning ska 
ske för att utveckla elevens 
lärande. Bedömning ska 
vara enkelt och ska ske i det 
dagliga mötet mellan lärare 
och elev. En elev ska vara 
väl medveten om vad som 
krävs för att nå bättre resul-
tat och få tydlig feedback 
av lärare för att finna vägen 
dit, säger Maria Andersson, 
bildningschef i Lilla Edets 
kommun.

– Kunskapsmålen inom 
varje ämne ska vara väl kända 
för eleverna för att de ska 
veta vad de behöver arbeta 
med för att nå längre. Det 
handlar om att bedömningen 
blir en del av undervisningen. 
Man pratar med eleverna om 
hur de ska göra bättre för att 
nå en högre kunskapsnivå 
och höja sitt betyg, avslutar 
Maria Andersson.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. I slutet av 
januari togs det första 
spadtaget.

I förra veckan var det 
klart för infl yttning på 
Ängshöken.

– Jättefi nt, konstate-
rar Peter Larsson från 
Nygård, en av totalt 
sex hyresgäster i det 
nya LSS-boendet.

Kommunalrådet Ingemar 
Ottsson (S) höll ett kort tal 
innan han förklarade Ängs-
höken för invigt.

– Vi valde den här cen-
tralt belägna platsen för att 
det ska finnas en närhet till 
den service och det utbud 
som tillhandahålls i Lilla 
Edet. Ängshöken är en del 
av utvecklingen i Lilla Edet. 
Vi vill att det dagliga livet ska 
fungera så bra som möjligt 
för våra funktionsnedsatta 
medborgare, sade Ottosson.

Lägenheterna är indivi-
duellt anpassade efter hyres-
gästernas önskemål. Gemen-
samhetsutrymmet, sam-
lingslokalen med tillhörande 
köksdel, är väl tilltagen.

– Jag är väldigt nöjd med 
att vi fick till två separata 
ingångar, så att inte besö-
karna behöver passera genom 

gemensamhetsutrymmet. 
Jag är också väldigt glad och 
nöjd över att man har tänkt 
till runt varje individs behov, 
säger verksamhetschef Iréne 
Blomqvist.

Ängshöken kommer att 
vara bemannat dygnet runt, 
vaken nattpersonal som kan 
bistå hyrestagarna vid behov.

– Vi ska förvalta det här 
huset väl, poängterar Iréne 
Blomqvist.

Peter Larsson är mycket 

tillfreds med sitt nya boende. 
Lägenheten, som är på 48 
kvadratmeter, inrymmer ett 
modernt kök och därtill en 
trivsam uteplats.

– En egen uteplats är inte 
dumt, säger Peter och skiner 
ikapp med höstsolen.

Det är Leifab som varit 
byggherre och som nu hyr 
ut huset till Lilla Edets 
kommun.

– Vi hoppas i alla fall det och 
att våra invånare ska gå man 
ur huse och besöka Ströms-
hallen till helgen. Vår ambi-
tion är att detta ska bli den 
bästa mässan någonsin. Det 
är ju trots allt 10-årsjubi-
leum.

Är alla pusselbitar på 
plats?

– Det återstår en del detal-
jer, annars är det mesta under 
kontroll. Det är en fantastisk 
arbetsgrupp som jobbar med 
mässan, representanter från 
våra sponsorer och Folkets 
Hus.

Vad är nyckeln till en 
lyckad mässa?

– Att man har något som 
tilltalar alla målgrupper; 
kvinnor, män och barn. Det 
är mycket kul som kommer 
att hända, dels i montrar-
na, dels från scenen. Jag är 
väldigt glad för att vi lyck-
ades få till en modevisning, 
som Linda Käll från Inspo 
kommer att ansvara för till-
sammans med Hårstunden.

Hur många utställa-
re kommer att finnas på 
plats?

– Ett drygt 30-tal. Det blir 

alltifrån mat till försäkring-
ar. Vi har företag som gör sin 
tionde mässa, men det finns 
också dem som är med för 
allra första gången.

Mässfest på fredag?
– Ja, precis som traditio-

nen säger. Det finns några 
enstaka platser kvar. Är det 
någon företagare som ännu 
inte har anmält sig, så bör 
man höra av sig till mig med 
det snaraste.

…Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare 
i Lilla Edets kommun, som är med och 
arrangerar Edetmässan 28-29 september.

Råder det mässfeber?

Hallå där...
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Maria Andersson, bildnings-
chef i Lilla Edets kommun.

– Trivseln och tryggheten har ökat

Skolmiljön upplevs positivare
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Iréne Blomqvist, verksamhetschef på Ängshöken som nu tagits i bruk.

Peter Larsson från Nygård, en av totalt sex hyresgäster på 
Ängshöken i Lilla Edet.

– Hyresgästerna har fl yttat in på Ängshöken

Individanpassat 
centrumnära boende


