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Göteborgs godaste semlor!

Vinnare i GP:s test 2013

”Supergod. Snygg semla. Färsk deg. 
Perfekt mix av grädde och mandelmassa.”
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BOHUS. – En skola kan 
aldrig fungera om inte 
alla är med.

Det menar Aida Jovi-
cevic, rektor på Bohus-
skolan – förskolan till 
årskurs 6.

Skolan har enligt 
Skolinspektionen ett 
väl förankrat arbete 
med normer och värden 
och en likabehand-
lingsplan som uppfyller 
kraven.

– En likabehandlingsplan 
är inget man skriver på ett 
papper och sedan är det klart, 
utan ett arbete som måste 
pågår hela tiden. Planen görs 
om varje år och det är viktigt 
att den är kommunicerad 
med hela arbetsgruppen.  

Aida Jovicevic har sedan 
hon tillträdde som rektor 
för Bohusskolans yngsta års-
kurser 2009 strävat efter att 
skapa en skola där eleverna 
känner sig trygga och lika 
behandlade. Arbetet har gett 

resultat och i Skolinspektio-
nens senaste rapport får man 
beröm för sitt arbete. 

Varje år genomförs en 
trivselenkät bland alla elever 
där en del går ut på att peka 
ut vilka ställen på skolan de 
känner sig trygga på respek-
tive otrygga på.

– 2010 visade det sig att 
omklädningsrummet i gym-
nastiksalen var en plats där 
eleverna inte kände sig 100 
procent trygga. Därför valde 
vi att alltid ha en vuxen med 
i omklädningsrummet och 
det visade sig ha gett otroliga 
resultat enligt utvärderingen. 

HBTQ-frågor
Aida Jovicevic poängterar 
vikten av att diskutera resul-
taten och titta på hur man 
definierar olika begrepp. 
När det gäller utvärderingar 
av arbetsro visade det sig att 
medan både rektorn själv och 
lärarna upplevde att arbets-
ron var bra höll inte alla 
elever med. 

– Då får man titta på hur 
eleverna definierar ordet. 
Innebär arbetsro att det ska 
vara knäpptyst eller kan det 
vara att man diskuterar lugnt 
i smågrupper. Vi kanske inte 
har kommunicerat det med 
eleverna. 

Genusfrågor är något som 
får ta plats på Bohussko-
lan och Aida vill ha en ännu 
öppnare diskussion som även 
inkluderar HBTQ-perspek-
tivet (homosexuella, bisexu-
ella, transpersoner och que-
erpersoner).

– När man börjar disku-
tera dessa ämnen visar det 
sig ofta att många av barnen 
själva har någon i sin närhet 
som till exempel är homo-
sexuell eller känner någon 
som har två pappor eller två 
mammor. Det är ett mycket 
viktigt ämne att diskutera 
tidigt i skolan. 

Nya mål
På alla skolor i Ale kommun 
används datasystemet 

Unikum för att följa upp och 
utvärdera elevernas resultat, 
men även för att hålla koll på 
hur eleverna mår. 

– Det är ett fantastiskt 
verktyg som bland annat 
hjälper mig att kartlägga 
skolan när jag ska fördela 
resurser.

Även om Bohusskolan har 
kommit långt i sitt trygg-
hetsarbete, måste arbetet 
hela tiden fortgå och Aida 
har ett tydligt mål för läsåret 
2013/2014.

– Jag vill ha fyra personer 
som jobbar aktivt med trygg-
het och arbetsro. Varje vecka 
ska de få en timma att förbe-
reda något som är förebyg-
gande. Skolan har ansvar att 
utreda även det som händer 
på fritiden om eleverna fort-
sätter att påverkas även i 
skolan. Jag är på god väg att 
nå målet schemamässigt.

Vände skutan åt rätt håll
– Stor utveckling för Aroseniusskolan
ÄLVÄNGEN. Kritiken 
mot Aroseniusskolan 
var hård vid Skolin-
spektionens tillsyn 
2008. 

En stor utmaning 
väntade rektorn Carina 
Olsson som tillträdde 
2009. 

På tre år har skolan 
genomgått en enorm 
utveckling och nu har 
man siktet inställt på 
nya mål.

Ett sjunkande skepp. Så 
beskrev såväl rektor som per-
sonal Aroseniusskolan 2008. 
Strukturer och rutiner sak-
nades för arbetet och miljön 
beskrevs enligt Skolinspek-
tionen som svår psykosocial 
för lärare och elever.

I en kvalitetsgranskning 
ett år senare fick skolan 
kritik för sitt arbete med att 
åtgärda kränkningar och för 
sitt förebyggande arbete. 

Det var samma år som 
Carina Olsson tillträdde som 
rektor och det var just utma-
ningen som lockade henne 
till Aroseniusskolan.

– Jag visste precis vad jag 

gav mig in i och var beredd 
att jobba målmedvetet för 
att skapa en lugn och trygg 
skola. Det första jag gjorde 
var att göra om schemat, 
bland annat tog jag bort 
håltimmarna och gjorde om 
mattiderna så att inte alla 
äter lunch samtidigt. Det 
första halvåret låg fokus på 
att skapa fungerande ruti-
ner och ordningsregler som 
gällde för hela skolan. Allt 
från minsta grej till mer 
allvarliga saker gick jag till 
botten med och bestämde 
tillsammans med personalen 
vad som skulle gälla. 

Mer matematik
På Aroseniusskolan har man 
valt att som ett projekt ha 
livskunskap på schemat där 
man i halvklass pratar om allt 
från värdegrundsfrågor till 
ordningsregler. 

Skolinspektionens rap-
porter har legat till grund för 
det förbättringsarbete som 
drivs och enligt den senaste 
tillsynen har skolan utveck-
lats märkbart på ett flertal av 
de områden som påtalats. 

På vissa områden lever 

man fortfarande inte upp 
till de nationella kraven som 
ställs. I matematik har man 
inte sett resultat trotts insat-
ser och därför sätter man nu 
in mer resurser, bland annat 
genom mer undervisningstid 
och mindre elevgrupper. Vid 
fyra tillfällen i veckan finns 
även tillgång till studiestöd 
efter skolan där lärare finns 
tillgängliga. 

– Det är många som bara 
saknar betyg i matten. Om vi 
kan få dem att klara matten 
har vi en chans att få fler 
elever som går ut med god-
känt i alla ämnen. Goda 
kunskapsresultat är slut-
målet, men för att nå dit är 
det många bitar som måste 
komma på plats längs vägen. 
Precis som vi nu fokuserat på 
tryggheten blir nästa steg att 
gå in i klassrummen och höja 
undervisningen. Om skolan 
tidigare var ett sjunkande 
skepp hoppas jag snart att vi 
kan bli ett svävande skepp, 
säger Carina Olsson.
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Arbetar med normer och värderingar. Aida Jovicevic, rektor 
för de yngsta årskurserna på Bohusskolan, menar att arbe-
tet med en likabehandlingsplan måste pågå hela tiden.

Jobbar målmedvetet. Aroseniusskolans rektor Carina Olsson gjorde om såväl schema som 
ordningsregler för att skapa en trygg grund för skolans fortsatta utvecklingsarbete. 

Trygghet som utgångspunkt


