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LÖDÖSE. Det är inte 
varje dag som en 
kändis dyker upp på 
Tingbergsskolan.

Intresset bland elev-
erna var således stort 
när Rasmus Eriksson 
gjorde sin entré.

Med countrydoftande 
rock fi ck han matsalen 
i gungning. 

Rasmus Eriksson startade sin 
musikaliska bana vid 10-års-
åldern då han började i Täby 
musikklasser. Musiken kom 
att bli en stor och viktig del i 
Rasmus liv. När han var 19 år 
blev han tillfrågad att åka på 
Viking Lines båtar och spela 
som trubadur. Rasmus, som 
knappt visste vad en truba-
dur var, svarade ja och en ny 
karriär hade tagit sin början.

2011 förändrades Rasmus 
tillvaro när han kom med 
i TV4:s satsning ”Talang 
2011 . Redan i första pro-

grammet när Rasmus gick 
ut på scenen med en akus-
tisk gitarr och spelade sin 
egenkomponerade låt ”Take 
me back” var succén ett 
faktum. Han tog sig hela 
vägen fram till final och fick 
senare medverka i populära 
”Lotta på Liseberg”. Där 
spelade han låten ”Cowboy 
superstar” som blev hans 
första singel. Låten slog sig 
omedelbart in på radiostatio-
ner runtom i landet och tes-
tades även till Svensktoppen.

– Nu är det fullt upp. Jag 
håller som bäst på att göra 
klart en fullängdsplatta som 
ska släppas någon gång i maj-
juni. Jag har skrivit allt mate-
rial själv, berättar Rasmus 
Eriksson.

När han fick frågan om att 
komma till Tingbergsskolan 
tvekade han inte en sekund. 
I onsdags morse stod han 
på scenen till elevernas, och 
lärarnas, stora förtjusning.

– Det är bra att få träffa 
en något yngre publik än vad 
man kanske annars är van 
vid. Det som är bra med barn 
är att de är ärliga och säger 
rakt ut vad de anser om musi-
ken. Jag ska testa några låtar 
från den nya plattan, så får vi 

se vad de tycker. 
Händer det ofta att du 

gör skolframträdanden?
– Nej, det blir inte så ofta. 

Tingbergsskolan passade bra 
eftersom jag bor i Göteborg, 
det var inte så långt att åka. 
För mig kändes det självklart 
att ställa upp. Det var ju ung-
domar som röstade fram mig 
i ”Talang 2011”.

Rasmus Eriksson blan-
dade och gav ur sin reper-
toar. Mellan låtarna lät han 
eleverna ställa frågor.

Är det roligt att vara 
kändis och tjäna pengar?

– Det är roligt att folk 
uppskattar den musik man 
gör, men kändisskapet inne-
bär inte med automatik att 
du tjänar en massa pengar, 

förklarade Rasmus innan han 
plockade fram gitarren igen.

Sällan eller aldrig har 
Tingbergsskolans matsal 
varit med om ett sådant 
fartfyllt och tillika suveränt 
framträdande.

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Rasmus Eriksson spelade och sjöng
Countrydoftande rock på Tingbergsskolan

Rasmus Eriksson, som slog 
igenom med dunder och brak 
i ”Talang 2011”, gästade 
Tingbergsskolan i onsdags.

Tingbergsskolans elever gillade musiken de fi ck höra.
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ALE. Fram tills i sön-
dags pågick den årliga 
enkätundersökningen 
om förskolor och skolor 
i Ale. 

Man frågade både 
vårdnadshavare och 
elever och nu ska sva-
ren sammanställas och 
användas i syfte att 
förbättra verksamhe-
terna.

Undersökningen vänder sig 
till elever i årskurs två, fem 
och åtta i grundskolan samt i 
gymnasieskolans årskurs två. 
Dessutom går den även ut till 
ett urval vårdnadshavare med 
barn i förskola och skola. 

Nu ska resultaten sam-
manställas och Anders 
Nordgren, utvecklingsle-
dare, hoppas på att svarsfrek-
vensen bland vårdnadshavare 
ska ha gått upp sedan tidigare 
år.

– I slutet av förra veckan 
hade vi en svarsfrekvens på 
ungefär 70 procent bland 

elever, men bara mellan 20 
och 25 procent bland vård-
nadshavare. Syftet med 
enkäten är att utifrån brukare 
och elevers perspektiv hitta 

rätt utvecklingsområden. 
Den ska utgöra ett under-
lag för sektorns arbete, men 
även för utvecklingsarbetet 
inom de enskilda enheterna. 

Både det övergripande och 
enskilda arbetet följs sedan 
upp genom rapport till för-
valtningen. 

JOHANNA ROOS

Förbättringsarbete. I söndags var sista dagen att besvara 
den årliga skolenkäten som vänder sig till både föräldrar och 
elever. 

Få vårdnadshavare besvarade enkät
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