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BOHUS. Något måste hända för 
att vända utvecklingen i den 
svenska skolan.

Det gör det också hävdar 
utbildningsutskottets Camilla 
Waltersson Grönvall (M) som 
i fredags gästade tre av Ales 
skolor.

Bohusskolan, Surteskolan och 
Madenskolan fi ck alla besök.

Riksdagsledamoten Camilla Wal-
tersson Grönvall (M) från Lilla Edet 
representerar utbildningsutskottet 
med särskilt ansvar för grundskolan. 
Fredagens genomresa i Ale började 
med ett besök på Bohusskolan, dit hon 
kom i sällskap med de lokala partivän-
nerna; kommunalrådet Mikael Berg-
lund och Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Isabell Korn.

– Mitt besök på Bohusskolan är 
mycket intressant med tanke på att just 
denna skola är en av de 30 grundskolor 
i Sverige som har lyckats höja andelen 
behöriga till gymnasiet mest mellan 
åren 2008 och 2012, enligt riksdagens 
utredningstjänst. Från andel behöriga 
elever till gymnasiet på 78,6 % 2008 
till 100 % behöriga elever till gymna-
siet år 2012, är helt strålande, säger 
Camilla Waltersson Grönvall.

Rektor Aida Jovicevic tog emot 
Moderaternas delegation och berät-
tade om det utvecklingsarbete som 
skett på Bohusskolan under de senaste 
åren.

– Jag började här i oktober 2009. 
Eleverna saknade trygghet och stu-
diero. Det rådde anarki! Alla lärare 
undervisade på olika sätt, det sakna-
des ledarskap i klassrummen. För mig 
handlade det om att jobba med orga-
nisationen innan utvecklingen. Ett år 
tog det. Det första jag gjorde var att 
skapa homogena klasser, berättar Aida 
Jovicevic.

– Det var ett nötande, men jag hade 
ett gott stöd av mina chefer. Vi ska-
pade en plattform att stå på.

Camilla Waltersson Grönvall och 
hennes kamrater lyssnade intresserat 
och avslutningsvis fick de en redo-
görelse om modellen Star for life där 
Bohusskolan är involverade.

– Det hjälper eleverna till att hitta 
en positiv självbild, motverkar mob-
bing och att man lär sig respektera 
olikheter, säger Aida.

Camilla Waltersson Grönvall for 
sedan vidare till Surteskolan för att få 
veta mer om likabehandlingsprogram-
met. På Madenskolan var det bland 
annat twitter som stod på agendan.

JONAS ANDERSSON

Aida Jovicevic, rektor på Bohusskolan, i samspråk med Isabell Korn (M), Aida Jovicevic, rektor på Bohusskolan, i samspråk med Isabell Korn (M), 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande i Ale, och Camilla Waltersson Grön-Kultur- och fritidsnämndens ordförande i Ale, och Camilla Waltersson Grön-
vall (M), riksdagsledamot i utbildningsutskottet.vall (M), riksdagsledamot i utbildningsutskottet.

Moderater gjorde skolbesök

NÖDINGE. Nu ska ungdo-
marna åter få säga sitt.

Det har blivit dags för 
LUPP där alla elever i års-
kurs 8 och år 2 på gymna-
siet erbjuds att svara på 
frågor om hur det är att 
vara ung i Ale.

– Svars analysen som 
sker av LUPP-undersök-
ningen ligger till grund 
för kommunens fortsatta 
ungdomssatsningar, säger 
Sven Nielsen, ungdomslots i 
Ale och tillika projektledare 
för Lupp, tillsammans med 
Lotti Klug.

Ale kommun är ensamma i Göte-
borgsregionen om att för tredje 
gången genomföra LUPP-under-
sökningen. Den här gången sker 
det tillsammans med Kungälv, 
Tjörn, Härryda, Mölndal och 
Kungsbacka.

– Det är efter den här tredje 
undersökningen som vi kan utläsa 
tydliga tendenser, säger folkhäl-
soplanerare Birgitta Fredén. Undersökningen kommer att 

genomföras elektroniskt i Ales 
skolor måndagen den 11 novem-
ber. Dessutom ska undersök-
ningen skickas ut i pappersform 
till de gymnasieelever som stude-
rar i annan kommun än Ale.

– Ett informationsbrev har gått 
ut till berörda föräldrar. Vi har 
avsatt tid på våra skolor runtom i 
kommunen. Den har samma prio-
ritering som ett nationellt prov. 
Lärarna erbjuds också en särskild 
utbildning inom detta specifika 
område, säger Aida Jovicevic, 
rektor på Bohusskolan som deltar 
i LUPP-gruppen.

Konkreta resultat av de tidigare 
undersökningarna har bland annat 
varit införandet av fria busskort, 
Mötesplats Ungdom och ett för-
nyat ungdomsråd.

– När jag tussar ihop ungdo-
mar och politiker i samband med 
påverkanstorg, ungdomsråd etce-
tera så är det analysen av LUPP-
undersökningen som utgör driv-
kraften och för samtalet framåt. 
Vi är oerhört angelägna om att få 
reda på hur Ales ungdomar upp-
lever sin situation. Det är i grund 
och botten demokrati det handlar 
om, avslutar Sven Nielsen.
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Ska ta tempen på Ales ungdomar

Kommunens LUPP-grupp som förbereder in en ny ungdomsundersök-
ning för elever i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet. Stående från vän-
ster: Thomas Berggren, Birgitta Fredén och Sven Nielsen. Nedre raden 
från vänster: Lotti Klug, Jennie Hult och Aida Jovicevic.

OM LUPP
•  Lupp betyder ”Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken” och är en övergri-
pande livsstilundersökning/enkät som 
Ungdomsstyrelsen erbjuder kommuner 
att använda sig av.

•  Lupp besvaras av elever i åk 8 och år 2 
på gymnasiet.

•  Enkäten består av ca 80 frågor som 
bland annat handlar om fritid, infl ytande, 
skola, trygghet, drogvanor, hälsa och 
framtid.

•  Resultatet av Lupp ligger till grund för 
beslut som fattas om unga i Ale.
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förord och övrig familjejuridik
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Fräscht och charmigt!

Välkommen till denna mycket charmiga 1,5-plansvilla 
i trivsamma Lödöse. Huset är renoverat både ut- och 
invändigt med bl a nytt tak, panel, fönster och badrum. 
Mysig tomt. Barnvänligt område med gångavstånd till 
skolor och affär. Ett samhälle att umgås i, både gammal 
som ung. Välkommen på visning! 103+25 kvm. 

Pris 1.595.000:- som utgångspris. 
Visas17+20/10. 
Adress Tingbergsvägen 5.

Nyrenoverat med utsikt mot city!

Välkommen till denna välplanerade och nyrenonverade 
lägenhet med låg avgift i populär förening! Från den 
inglasade altanen på femte våningen har du en otroligt 

tar dig in till city på ca 15 minuter. Hiss från markplan. 
Ska ses och upplevas på plats. Välkommen! Vån. 5/8, 
hiss. 72 kvm. Avg. 2.938:-

Pris 995.000:- som utgångspris. 
Visas 22/10. 

Lantligt boende med klass!

Välkommen till detta drömboende med lantligt läge 

byggdes 2006 i lösvirke, är givetvis i nyskick och med 
hög klass och kvalité på materialvalen. Huset har en 
genomtänkt planlösning med gott om plats för hela 
familjen och måste upplevas på plats! Välkommen!  
147 kvm. 

Pris 1.975.000:- som utgångspris.
Visas 22/10. 
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