
– Det fi nns ett stort för-
äldraengagemang och för-
färligt massa bra elever att 
jobba med. Vi har en trygg 
personalgrupp, som är fl ex-
ibel och ställer upp på ett 
gott sätt. Jag har bara posi-
tivt att säga, det som oroar 
är studieresultaten. Man kan 
förvänta sig mer av en sådan 
här enhet.

Skolmiljön?
– Vi behöver fräscha upp 

skolan, både ut- och invän-
digt. Vi har en lite torftig 
skolgård om jag ska vara 
riktigt ärlig. Elevuppehålls-
rummet är bra, men övriga 
utrymmen är inte avpassade 
för eleverna, avslutar Jan An-
dersson.

JONAS ANDERSSON
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Tisdag 4 mars

Inbrott
Inbrott på en förskola i Ala-
fors. Det är oklart om något 

tillgripits.

Onsdag 5 mars

Bråk i Surte 
Flera samtal kommer in till 
polisen om två unga män 
som bråkar utanför Konsum 
i Surte. Till sin hjälp har de 
påkar. En av de inblandade 
blöder från ansiktet. Männen 
delar efter en stund på sig 
och går åt olika håll innan 
polis anländer.

En ruta krossas till 
Nödinge församlingshem. 
Ärendet rubriceras som 

försök till inbrott.

Torsdag 6 mars

Rattfylleri
I Bohus stoppas en personbil 
där föraren misstänks vara 
berusad. Föraren, som är en 
man i 20-årsåldern, tas med 
för provtagning.

LÖDÖSE. Nyligen fattade 
Utbildningsnämnden 
beslut om att högstadiet 
i Lödöse blir kvar.

Lugnet har således 
lagt sig på Tingbergs-
skolan.

– Såväl personal som 
elever har upplevt en 
oro, att påstå något 
annat vore fel. Det var 
gott att det togs ett 
beslut nu, så att vi får 
tid på oss att se över 
organisationen inför 
hösten, säger rektor Jan 
Andersson.

Det var i höstas som försla-
get väcktes om att låta Ting-
bergsskolans högstadium 
övergå till Fuxernaskolan i 
Lilla Edet. Ett tjänsteman-
naförslag presenterades för 
politikerna. Reaktionerna 
från föräldrar och elever lät 
inte vänta på sig. Lödösebor-
nas protester fi ck genomslag 
ty när utbildningsnämnden 
fattade beslut i ärendet för 
knappt två veckor sedan blev 
beskedet att verksamheten 
fortsätter som tidigare.

– Som relativt ny rektor 
utifrån, och utan att ta hän-
syn till utvecklingen för or-
ten Lödöse, så kunde jag se 
att vi kunde fått ett bättre 
resursutnyttjande med en 
fyrparallellig skola på Fuxer-
na. Nu blev det inte så, istäl-
let är det full rulle för att få 
organisationen på plats inför 
hösten. Vi kommer att få lite 

bekymmer med behörighe-
ten, men det är inte utan att 
det går att lösa. Jag och min 
kollega på Fuxernaskolan, 
Andreas Somos, har redan 
börjat diskutera samarbete i 
ämnen där det behövs, säger 
Jan Andersson.

Hur upplever du 
stämningen på Tingbergs-
skolan efter nämndens 
beslut?

– Eleverna är naturligtvis 
väldigt nöjda över att få gå 
kvar. Föräldraföreningen är 
också oerhört positiva och 
jag har haft besök av ett ti-
otal representanter därifrån 
som erbjudit sina tjänster. 
Vi får se hur vi ska kunna ut-
nyttja den resursen på bästa 
sätt.

Jan Andersson har tjänst-
gjort på Tingbergsskolan 
i ett år. Han sökte sig till 
Lödöse efter åtta år på To-
rildskolan i Kungälv. Jan har 
också ett mångårigt förfl utet, 
23 år för att vara exakt, på 
Aroseniusskolan i Älvängen.

– Jag kan inte sticka un-
der stol med att närheten 
till arbetsplatsen spelade in. 
Jag bor i Skepplanda och har 
således nära hit. Dessutom 
var jag sugen på att jobba på 
en mindre enhet där man lär 
känna eleverna på ett annat 
sätt. Ledarrollen blir också 
annorlunda, säger Jan An-
dersson och fortsätter:

– Tingbergsskolan om-
gavs också med ett gott ryk-
te. Det var väl inte fullt så 
bra som jag hade hoppats, 

men vi blir stadigt bättre. 
Meritvärdena hos våra elever 
borde kunna vara högre.

Hur ska ni nå ett bättre 
resultat i framtiden?

– Alla pedagoger i Lilla 
Edets kommun genomgår 
en fortbildning som leds av 
Göteborgsregionen ihop 
med skolchefer och rektorer. 
Bedömning för lärande heter 
utbildningen där många små 
moment ska generera för-
ändringar i undervisningen. 

Anser du att Lilla Edets 
grundskola är på rätt väg?

– Defi nitivt! Jag har någ-
ra kommuner bakom mig, 
men med den fortbildning 
som vi arbetar efter och med 
den rektorsgrupp som fi nns 
så tror jag att Lilla Edet har 
goda möjligheter att vän-
da trenden av år med något 
blygsamma resultat.

Hur ska ni formera 
klasserna till hösten?

– Det återstår att se. Det 
har slutat några elever var-
för vi inte kommer att fl ytta 
upp lika många sjuor som var 
tänkt från början. Eventuellt 
kan vi undvika åldersblanda-
de klasser. Om inte så ska vi 
göra det så bra det bara går.

Vad tycker du personifi -
rerar Tingbergsskolan?

– Lugnet har lagt sig 
på Tingbergsskolan

Elever och 
personal 
kan andas ut

Jan Andersson, rektor för Tingbergsskolans högstadium i Lödöse.
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LÖDÖSE. I förra veckans 
nummer av Alekuriren 
kunde ni läsa om Utbild-
ningsnämndens beslut 
om att låta Tingbergs-
skolans högstadium bli 
kvar.

Centerpartiets grupp-
ledare, Julia Färjhage, 
riktade då kritik mot So-
cialdemokraterna som 
hon anser har drivit på i 
frågan om en stängning 
av högstadiet i Lödöse.

– Ojuste och oärligt att 
försöka samla poäng på 
det viset, säger Utbild-
ningsnämndens ordfö-
rande Leif Håkansson (S).

Frågan om högstadiets vara 
eller icke vara i Lödöse ut-
vecklade sig till en het poli-
tisk debatt. Nu bemöter Leif 
Håkansson de uttalanden 
som centerpartisterna Julia 
Färjhage och Lars Ivarsbo 
framförde efter nämndens 
beslut i ärendet.

– Jag reagerade på Julias 
uttalande om att Socialde-
mokraterna drivit på i frågan 
om en stängning av hög-

stadiet i Lödöse. Först och 
främst har frågan inte hand-
lat om en stängning utan om 
en fl ytt. Jag vill också poäng-
tera att från allra första bör-
jan var Utbildningsnämnden 
helt och hållet överens om 
tagen. Tillsammans gav vi 
förvaltningen i uppdrag att 
ta fram ett förslag för en be-
redning i slutet av januari. 
Det är ojuste och oärligt att 
försöka samla politiska po-
äng på elever och föräldrars 
oro, säger Leif Håkansson.

– Den andra biten som jag 
reagerar på är Lars Ivarsbos 
uttalande där han låtsas som 
att det skulle fi nnas en att-
sats i det förslag oppositio-
nen lade. Det är inte ärligt. 
Vad man gjorde var att man 
tog en rubrik i tjänsteskri-
velsen medan vi skapade en 
att-sats men båda betyder 
samma sak. Centerpartiet 
får agera hur de vill i val-
rörelsen, men jag tycker att 
man ska uppträda juste mot 
varandra under hela resans 
gång, avslutar Leif Håkans-
son.

JONAS ANDERSSON

Utbildningsnämndens ordförande, Leif Håkansson (S).  

”Oärligt av Centerpartiet”
Leif Håkansson (S) slår tillbaka:
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Ring om du har frågor 
om hörsel eller hörselskador.

www.horsellinjen.se.

Hörsellinjen
0771-888000

Hörselskadades Riksförbund

Glasscafé
NU ÖPPNAR VI ÄLVÄNGENS ENDA

KULGLASS  
I BÄGARE  
ELLER RÅN!
 MYS UNDER FILTEN I  
VÅR SERVERING

PRALINER • NÄRODLAT • TE
CHOKLAD • KAFFE • OLJOR 
& VINÄGER I LÖSVIKT

KAFFE PÅ

FÄRSKA

BÖNOR!


