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♥ JULMARKNAD
Brett utbud av utställare samt för-
säljning av böcker, kläder, leksaker 
samt hembakat. Hantverk inom 
träslöjd, stickat, betong, smycken, 
lapptäcken, fårskinn, korv och 
choklad. Lotteriförsäljning.

Julmarknaden håller öppet
15.00-18.30 i Folkets Hus

UPPTRÄDANDE (FOLKETS HUS)
15.15 Musikskolans elever
17.40 Lilla Edets Musik-
förening (Blåsorkester)
18.00 Luciakröning  
 

RESTAURANG
I Folkets Hus restaurang kan du  
köpa mindre förtäring i julens 
tecken.

♥  SKYLTSÖNDAG
Extraöppet i fl era butiker mellan 
15.00-18.00 med fi na erbjudanden.

Lilla Edet, 1 december, kl. 15-18.30 

Skyltsöndag
& julmarknad

Aktiviteter

� TOMTEN
Tomten tar emot
barnens önske-
listor och delar 
ut godis.

� BRANDBIL
Räddningstjänsten visar upp 
brandbilen och informerar om
sin verksamhet.

� BIBLIOTEKET
Pyssla en julig adventljuslykta.
Se Rep och Leras keramik-
utställning. Det bjuds också på
glögg och pepparkakor. 

� BILAR
Stendahls Bil visar nyheter på
parkeringen utanför Folkets Hus.

� MARSIPANVERKSTAD 
Boströms Café har öppet och
anordnar marsipanverkstad.

Arr. Handelsgruppen Lilla Edet, Företagscentrum
och Lilla Edets kommun

LÖDÖSE. För att få till 
en effektivare orga-
nisation och bättre 
skolresultat ser skol-
ledningen i Lilla Edets 
kommun över högstadi-
ets organisation.

Ett förslag som 
ledningen nu presente-
rar är att slå samman 
Tingbergsskolan och 
Fuxernaskolan till ett 
högstadium.

– Det handlar inte 
om ekonomi utan att 
använda resurserna på 
ett smart sätt. Grund-
tanken är att skapa en 
attraktiv skola med 
goda resultat, säger 
Maria Andersson, bild-
ningschef i Lilla Edets 
kommun.

Berörda föräldrar, och övriga 
intresserade, har bjudits in 
till ett informations- och 
dialogmöte i Fuxernaskolans 
aula måndagen den 2 decem-
ber alternativt onsdagen den 

4 december där kommunen, 
med bildningschef Maria 
Andersson i spetsen, ska pre-
sentera idéerna till en struk-
turförändring inom grund-
skolan. Det handlar om att 
slå samman Tingbergsskolan 
och Fuxernaskolan årskurs 
7-9 och därmed få ett kom-
munalt högstadium istället 
för två. Alternativet skulle 
vara att åldersblanda klasser 
på Tingbergsskolan, då elev-
antalet i den södra kommun-
delen sjunker.

– Det är min skyldighet att 
se över organisationen så att 
vi använder våra resurser på 
ett optimalt sätt. Våra ung-
domar ska gå ur skolan med 
goda resultat och vi måste 
organisera verksamheten 
därefter. Idén om att flytta 
högstadieeleverna till Fux-
ernaskolan har mött positivt 
gehör bland skolans personal 
och i föräldraråden, förklarar 
Maria Andersson.

Om frågan lyfts till poli-
tisk nivå är tanken att Utbild-
ningsnämnden ska kunna 

fatta beslut i frågan på sitt 
möte den 30 januari 2014. 
Innan dess vill man lyssna 
till föräldrarna, diskutera 
möjligheterna och eventuella 
farhågor med förändringen.

Fler förslag
– För- och nackdelar ska stäl-
las mot varandra. Kanske 
finns det ytterligare något 
förslag att ta ställning till? 
Jag hoppas att alla som 
kommer till Fuxernaskolans 
aula är öppna i sinnet och 
ser möjligheter. Lilla Edets 
kommun har visat dåliga 
skolresultat under tio års 
tid, något måste göras, säger 
Maria Andersson.

Lokalerna på Fuxernasko-
lan räcker för ytterligare 120 
elever från Tingbergsskolan. 
Det finns ämnessalar, uppe-
hållsytor och lärararbetsplat-
ser.

– Med större lärartäthet 
kan vi organisera för speci-
alundervisning på ett bättre 
sätt, säger Maria Andersson.

Ökade möjligheter till 

samverkan mellan lärare 
och att man i arbetslag kan 
utveckla ämnesundervis-
ningen tillsammans lyfts 
också fram som synnerligen 
goda skäl till att bilda ett 
högstadium i kommunen.

Det planeras för en stark 
befolkningstillväxt i kom-
munen, inte minst i Lödöse. 
Hur rimmar det med att 
lägga ned Tingbergsskolans 
högstadium?

– Vi ser en positiv befolk-

ningsökning i kommunen. Vi 
väntar en ökning av elevanta-
let i Lödöse med anledning 
av den. När man ser ett till-
räckligt elevunderlag skulle 
Tingbergsskolan kunna 
rustas upp och ett högsta-
dium återupptas i moderna 
och ändamålsenliga lokaler, 
avslutar Maria Andersson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Eleverna på Tingbergsskolans högstadium kan komma att 
flyttas till Fuxernaskolan i Lilla Edet.

Maria Andersson, bild-
ningschef i Lilla Edets 
kommun.

– Elever på Tingbergsskolan flyttas till Fuxernaskolan?

Strukturförändring inom grundskolan

Dagstur 
eller lång-
semester?

Lilla Edets Buss

Hos oss hittar ni alla 
typer av bussresor både 

i Sverige och Europa
Besök oss på www.lillaedetbuss.se


