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Torsdagen den 14 februari 
kl 11:30 – 12:30 delar vi ut 
Alla Hjärtans dag-refl exer i Alebacken

Söndagen den 17 februari kl 10:00-13:00 
besöker vi Ale Gymnasium i samband med 
Ale Innebandys Skolcup.

Vill din förening också ha 
sponsring av Ale El? 
Ansök senast den 31 mars på www.aleel.se

NÖDINGE. Hur förebyg-
ger vi psykisk ohälsa 
och drogmissbruk bland 
unga?

Bohusskolan är en 
av tre pilotskolor i att 
försöka skapa nya ar-
betssätt för att stärka 
framtidstron hos nästa 
generation.

Inspirationen hämtas 
bland annat från Sydaf-
rika där organisationen 
Star for life har gjort 
underverk med musi-
ken som verktyg.

Ale kommun har avsatt 10 
Mkr i en social investerings-
fond. Ett av Ales projekt går 
hand i hand med SKL, Sve-
riges kommuner och lands-
tings, mål att utveckla nya 
metoder för att förbättra 
resultaten i skolan, minska 
drogmissbruket, förebygga 
psykisk ohälsa och skapa 
framtidstro hos ungdo-
mar. I höstas kom Birgitta 
Augustsson, som samord-
nar satsningen i Ale, i kon-
takt med organisationen Star 
for life. Deras inspirerande 
arbetssätt om att göra dröm-
mar mer greppbara och ge 
elever större studielust fast-
nade även SKL för och idag 
är tre skolor, en i Malmö 
och Lund samt Bohussko-

lan, pilotskolor i att försöka 
översätta programmet och 
anpassa det till svenska vill-
kor. På lördag reser en dele-
gation från Ale kommun, 
politiker, tjänstemän och 
lärare till Sydafrika för att 
utbyta mer erfarenheter på 
plats.

– Det är vår förhoppning 
att också kunna skapa ett 
utbyte med sydafrikanska 
skolor. Dessutom involveras 
Chalmers och Göteborgs 
Universitet i projektet. Ett 
mål är att hjälpa till med 
datautvecklingen, vilket 
också underlättar för oss att 
i framtiden kunna kommu-
nicera med utbytesskolor, 
säger Birgitta Augustsson.

Inspirationskälla
Under besöket i Sydafrika 
ges delegationen möjlighet 
att se hur Star for life jobbar 
på plats, hur förutsättning-
arna ser ut och höra mer om 
effekterna.

– Det kommer bli en stor 
inspirationskälla för oss. 
Under våren kommer vi att 
fortsätta med workshops 
för berörda lärare i Bohus-
skolan. Till hösten startar 
sedan metodiken upp med 
eleverna i årskurs åtta. Två 
gånger per termin fördju-
par man sig särskilt i ämnet 

med många olika övningar. 
Sedan är tanken att det kon-
tinuerligt finns ett pågående 
arbete med fokus på aktuella 
frågor. Bland annat vill vi att 
eleverna skriver en form av 
drömdagbok, säger Pernilla 
Sandgren, en av coacherna 
och lärare på Ale gymnasi-
ums introduktionsprogram 
som också ska testa pedago-
giken.

Att Sverige är i behov av 
nya idéer för att bryta möns-
ter som är djupt förankrade 
är alla överens om, men vad 
som ska göras krävs det mer 
forskning kring. SKL hoppas 
kunna redovisa ett positivt 
resultat från pilotskolorna 
för att därifrån kunna sprida 
en ny form av metodik som 
genererar välmående ungdo-
mar med stärkt självförtro-
ende.

– Det här är en klok sats-
ning, att testa först och agera 
sen. Vi gör ofta insatser som 
inte är rätt och inte förank-
rade i forskning. Vi sätter till 
exempel in betyg i låga åldrar 
för att vi tror att det ska leda 
till högre betyg, trots att 
alla experter och forskare 
hävdar motsatsen, säger Mia 
Odlöw, musik och engels-
kalärare på Kyrkbyskolan i 
Nödinge.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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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

– Det var en härlig känsla 
och de förmedlade massor

att vi skapar en målbild som 
blir realistisk utifrån från

Sydafrikanskt arbetssätt ska 
stärka elevernas självkänsla

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-

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

Star for life uppträder också i Scandinavium 9 oktober.

Faksimil Alekuriren vecka 38, 2012.

Ale utvecklar skolan med 
sydafrikansk inspiration

Redaktionen utsattes för klotter
Mitt på blanka dagen bestämde sig en yngling för att klottra – på Alekurirens redaktion i 
Älvängen. Ett vittne uppmärksammade händelsen och tipsade en förvånad personal om 
vad som hände utanför fönstret. Gärningsmannen tog till fl ykten, men kom inte särskilt 
långt innan han kunde konfronteras. Polis tillkallades, då 20-åringen hotade med kniv. 
Mannen kunde identifi eras. Redaktionen skulle ändå gärna vilja komma i kontakt med 
vittnen till händelsen.            Foto: Per-Anders Klöversjö


