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LILLA EDET. Det var 
dukat till storslagen 
galamiddag.

Nya Skolan arrange-
rade sin egen Nobelfest 
i tisdags.

Samtidigt passade 
skolledningen på att 
diplomera några av sina 
elever som utmärkt sig 
i olika sammanhang.

Nobelmiddagen, eller sna-
rare lunchen som bestod av 
kyckling med rostad potatis 
till huvudrätt och choklad-
mousse till efterrätt, före-
gicks av ett kort anförande 
av Nya Skolans rektor Linda 
Forssén. Hon tog tillfället 
i akt att förkunna namnen 
på de elever som av perso-
nalgruppen utsetts till Årets 
Nya Skolan-elev i respektive 
stadium; F-3, 4-6 och 7-9.

– Det kan vara en elev som 
visat sig vara en väldigt god 
kamrat eller en elev som har 
utvecklats på ett positivt sätt 
inom olika områden. Goda 
föredömen helt enkelt, för-
klarar Linda.

Hugo Huhtala tilldela-
des priset bland lågstadie-

eleverna och i högstadiet 
gick utmärkelsen till Elin 
Andersson. Mellanstadie-
eleven Brandon Huseino-
vic låg tyvärr sjuk och kunde 
inte närvara vid den högtid-
liga ceremonin.

– Jag började på Nya 
Skolan för fyra år sedan och 
trivs jättebra. Alla är som en 

enda stor familj. Ett annat 
plus är att klasserna inte är så 
stora, säger Elin Andersson, 
som nu går i årskurs 8.

Priser delades också ut för 
den bildtävling som är en tra-
dition från förra året. I år var 
uppdraget att tolka Nya Sko-
lans ledord: ”Det ska kännas 
bra i magen”.

H e d e r s -
priset gick 
till Armin 
Koorrami i 
årskurs 5 och 
Elvira Ber-
g e n h o l t z 
i årskurs 7 
k a m m a d e 
hem första-
priset med 
sitt alster.

– Hur 

man än är känns det bra i 
magen, förklarar hon.

Senare på kvällen bjöds 
allmänheten in till öppet hus. 
Eleverna fanns på plats för 
att visa runt i lokalerna.

– Vi bedriver ingen under-
visning, men barnen finns 
behjälpliga för att svara på 
frågor och berätta om sina 
arbeten, säger Linda Fors-
sén.

– Vi är stolta över vår 
skola och vill gärna visa upp 
den. Nu har vi skolbibliote-
ket på plats och NO-salen är 
utbyggd. Nu är vi redo att ta 
nya steg och tar gärna emot 
fler elever, avslutar Linda 
Forssén.

Elina Andersson och Hugo Huhtala fick ta emot diplom av 
rektor Linda Forssén som bevis på att de blivit utnämnda till 
Årets Nya Skolan-elev.

Elvira Bergenholtz, årskurs 7, vann förstapris och Armin Koorrami, årskurs 5, fick ett he-
derspris i årets bildtävling på Nya Skolan.

Charlotta Dahlenfors serverar Nobellunchen till Victor 
Bromar.

PÅ NOBELFEST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Elever 
förärades 
diplom

Nobelfest på Nya Skolan

LILLA EDET. Nu är det klart – Nya 
Skolan Lilla Edet har utsetts till 
regional vinnare för Västergöt-
land, Bohuslän och Halland i täv-
lingen Sveriges bästa arbetsteam.

Nu går de vidare i jakten på att 
bli Sveriges bästa arbetsteam.

– Nya skolan Lilla Edet är 
ett arbetsteam i den lilla skolan 
med de stora ambitionerna. Det 
är högt i tak och nära till skratt. 
Teamet träffas och samverkar 
varje eftermiddag fyra gånger i 
veckan. De hjälps åt när någon 
är frånvarande, förmedlar positiv 
feedback från kollegor, elever och 
föräldrar och är noga med att ta 
raster och ses i personalrummet. 
Det här är en glad arbetsplats! Här 
ska det vara roligt att gå till jobbet, 
säger Krister Skoglund som är 
projektledare på Prevent.

Ett väl fungerande team är en 
bra grund för en god arbetsmiljö 
där alla trivs och mår bra. Täv-
lingen Sveriges bästa arbetsteam 
vill lyfta fram goda exempel på 
samarbete som kan inspirera andra 

att skapa en bra arbetsmiljö. De 
regionala vinnare som nu har 
utsetts kommer att gå vidare till 
den nationella finalen där Sveriges 
bästa arbetsteam koras. Tävlingen 
arrangeras av Svenskt Näringsliv, 
LO och PTK genom Prevent. 

– Vi har haft många deltagare i 
tävlingen och det är fantastiskt att 
få läsa alla nomineringar och se allt 
fantastiskt arbete som görs för en 
god arbetsmiljö. Detta vill vi lyfta 
fram och sprida till fler, säger Kris-
ter Skoglund.

I februari 2014 avgörs den 
nationella finalen där Sveriges 
bästa arbetsteam vinner en SPA-
upplevelse för hela teamet. De 
vinnande framgångsfaktorerna 
kommer att presenteras i bok-
form när tävlingen är avslutad. 
Tävlingen är en del av en större 
kampanj som Prevent driver under 
2013 och 2014 för bra arbetsteam 
och hälsosammare arbetsplatser. 
Den bygger på två EU-kampanjer 
från Europeiska Arbetsmiljöbyrån 
i Bilbao.

Bästa arbetsteamet
finns på Nya Skolan
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