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Nu är vi här igen – bo klokt i Älvängen!
Vi har nu ytterligare ett BoKlok område i Älvängen, 
Brf BoKlok Vättarna. Här har vi prisvärda lägen-

och fyror, alla med balkong eller altan ut mot den 
grönskande trädgården. 
sommaren 2015.

Nu är det först till kvarn som gäller och på vår 
hemsida www.boklok.se/vattarna ser ni vilka 

Prisexempel:  
2 RoK om 53 kvm. Månadsavgift 3.000 kr/mån.
Insats ov 745.000 kr och bv 875.000 kr. 

3 RoK om 70 kvm. Månadsavgift 3.964 kr/mån.  
Insats ov 965.000 kr och bv 1.165.000 kr. 

4 RoK om 81 kvm. Månadsavgift 4.522 kr/mån.  
Insats ov 1.175.000 kr och bv 1.375.000 kr. 

Nu 
säljer vi 
för fullt!

NOL. Under den gångna 
veckan var det extra 
fokus på matematik på 
Nolskolan.

Ämnet genomsyrade 
undervisningen i alla 
ämnen och i samtliga 
klasser – till och med på 
fritids.

– Vi har försökt sätta 
in matematiken i ett 
vardagligt samman-
hang, förklarar lärare 
Maria Theordorsson.

När behöver man använd-
ning för sina matematiska 
kunskaper? Väldigt ofta har 
eleverna på Nolskolan kom-
mit underfund med.

– När du är och handlar 
exempelvis, då är det bra att 
kunna matte, säger Albin 
Mattsson i 3A.

Lokaltidningen hälsade på 
när elever i klass 3 A och B 
genomförde stationer med 
olika matematikuppgifter. 

Albin Mattsson och Eli-
se Sjöberg tog fram mat-
tekorten. Lite längre bort i 
klassrummet satt Anki och 
Isabell och adderade tal där 
summan skulle bli samma 
varje gång.

– Vi har vävt in matematik 
i svenska, NO och SO-un-
dervisningen. Vi har gjort 
diagram över boklån på bib-
lioteket. Ett av syftena har 
varit att påvisa för barnen att 
matematiken finns runt om-
kring dem hela tiden. På sikt 
hoppas vi också kunna för-
bättra deras resultat i ämnet, 
säger Maria Theordorsson.

– I eftermiddag ska vi gå 
till skogen och där ska vi 
mäta omkrets, lära oss upp-
skatta avstånd och så vidare.

Även på rasterna gjorde 
sig matematiken påmind hos 
eleverna.

– Vi har spelat matte-
bowling och det var jättero-
ligt, avslutar Elise Sjöberg.

JONAS ANDERSSON
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Matematik i ett
vardagligt sammanhang

 Tim, Elise och Albin i klass 3 på Nolskolan hade bara positivt  
 att säga om matematikveckan. 

LÖDÖSE. I torsdags kväll 
kom beskedet från Ut-
bildningsnämnden.

Tingbergsskolans hög-
stadium blir kvar.

Åldersblandade 
klasser kan tillämpas till 
hösten så att verksam-
heten kan fortsätta.

Det har utan tvekan varit den 
mest omdebatterade frågan 
de senaste månaderna. Se-
dan det blev känt att förvalt-
ningen tittade på ett förslag 
om att överföra Tingbergs-
skolans högstadieelever till 
Fuxernaskolan blev det liv i 
luckan och en politisk debatt 
blossade upp. Föräldrar med 
barn på Tingbergsskolan re-
agerade kraftigt och har den 
senaste tiden genomfört oli-
ka protestaktioner.

Majoriteten har lagt lock-
et på fram till i går när Ut-
bildningsnämnden skulle 
fatta beslut i ärendet. Röst-
ningen mynnade ut i att 
Tingbergsskolans högstadi-
um blir kvar.

– Skolstrukturen har ham-
nat i skymundan, istället har 
ortsfrågan fått överordnad 
betydelse, säger Linda Al-
sing (V) ledamot i utbild-
ningsnämnden.

I Vänsterpartiets proto-
kollsanteckning framgår att 
man inte anser att Ting-
bergsskolans högstadium 
skall flyttas till Fuxernasko-
lan i Lilla Edet. Däremot an-
ser man att det är viktigt att 

bildningsförvaltningen fort-
satt utreder resursutnyttjan-
det för att på bästa sätt skapa 
förutsättningar för skolans 
högstadieorganisation.

– Vi tror att det kan bli 
nödvändigt med samläsning 
av vissa ämnen skolorna 
emellan, säger Linda Alsing.

Har politikerna tagit 
sitt ansvar som låter Ting-
bergsskolans högstadium 
få vara kvar?

– Det tycker jag. Vi var 
inte mogna för att ta något 
annat beslut och säger där-
för nej nu. I det fortsatta 
utvecklingsarbetet av Lilla 
Edets skolor är det viktigt 
att föräldrarna görs delaktiga 
så tidigt som möjligt, säger 
Linda Alsing.

– Ansvaret ligger i att lyss-
na på den kraftiga opinion 
som blivit, att definiera vad 
som är rätt eller fel är en 
annan sak, tillägger Vänster-
partiets gruppledare Peter 
Spjuth, som också passar 
på att ge en syrlig känga till 
oppositionen och Center-
partiets gruppledare Julia 
Färjhage.

– Hon vill tillföra 2,7 mil-
joner kronor ytterligare till 
Tingbergsskolan. Enligt la-
gen går det inte att göra på 
det sättet. Det skulle miss-
gynna någon annan skola. 
Tingbergsskolan får klara sin 
verksamhet på samma elev-
peng som alla andra. Det är 
ett populistiskt uttalande.

Julia Färjhage i sin tur 
kommenterar Utbildnings-

nämndens beslut så här.
– Det är glädjande att 

Tingbergsskolans högstadi-
um får vara kvar. Samtidigt 
är det ledsamt att Socialde-
mokraterna drivit på i frågan 
om stängning av Tingbergs-
skolans högstadium vilket 
krävt mycket energi och tid 
från lärare, elever, föräldrar 
och politiker. Energi som 
istället hade behövt läggas 
på att utveckla och förbättra 
kommunens skolor.

– Oppositionen kommer 
fortsätta bevaka att undervis-
ningen faktiskt förläggs till 
Tingbergsskolan. I nämnd-
beslutet öppnas det för att 
viss undervisning inte ska 
förläggas till skolan och det 
oroar oss säger Lars Ivars-
bo, vice ordförande (C) i Ut-
bildningsnämnden.

– Oppositionen valde 
att gå på alternativ 1 i be-
slutsunderlaget, det vill 
säga att årskurs 7-9 förblir 
på Tingbergsskolan med-
an majoriteten omformu-
lerade det alternativet till 
att Utbildningsnämnden 
fortsättningsvis ska bedriva 
undervisning i årskurs 7-9 
på Tingbergsskolan. Varför 
man valde att omformulera 
alternativ 1 fick vi inget svar 
på, men från oppositionens 
sida bedömde vi att majori-
tetens förslag är otydligt och 
öppnar för tolkning av hur 
mycket undervisning som 
förläggs till Tingbergssko-
lan, avslutar Lars Ivarsbo.

JONAS ANDERSSON

Linda Alsing (V), ledamot i Ut-
bildningsnämnden.

Lars Ivarsbo (C), vice ordfö-
rande i Utbildningsnämnden.

Högstadiet i Lödöse blir kvar


