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ALE. I veckan släppte 
Robin Lillfors sin första 
musikvideo på Youtube.

Låten Så Svag har 
gjort honom stark igen.

- Musiken har räddat 
mig, säger han bestämt 
och vittnar om sex tuffa 
skolår i utaförskap.

Robin Lillfors vill inte vara 
bitter eller besviken, men 
han vill att alla vuxna tänker 
till. Särskilt de som jobbar 
med barn och ungdomar. 
Det har nu gått nästan tio 
år sedan han lämnade hög-
stadiet, en tid som var job-
big och plågsam. Egentligen 
började det redan på mellan-
stadiet. Robin var inte som 
alla andra. Hans intresse för 
bollsporter var till exempel 

mycket begränsat. Han sä-
ger själv att han istället fick 
hänga med ”töntarna”.

– Det låter kanske som en 
klyscha, men värst var det på 
idrottslektionerna och klas-
sen skulle skulle delas in i 
lag. Jag blev alltid sist vald. 
Det är en fruktansvärd situa-
tion och upplevelse som inga 
barn borde riskera att utsät-
tas för, säger Robin.

Att han var utanför föran-
ledde en del samtal med lä-
rare, men mer än ett samtal 
blev det sällan.

– Där har jag och min fa-
milj ett ansvar. Vi borde kan-
ske tagit emot den hjälp som 
erbjöds på ett mer öppet sätt, 
men när du är så svag är det 
ett stort steg att bara försöka 
prata. Så här i efterhand rå-
der jag dock alla att försöka 
öppna sig och ärligt berätta 

hur de mår. Det finns hjälp 
att få, menar Robin.

Ett annat råd han ger är 
att all skolpersonal ska höja 
blicken, alla elever ska bli 
sedda och bekräftade. Det 
kan räcka med ett hej.

– Genom att knyta bätt-
re kontakter och relationer 
med eleverna ökar chansen 
att i tid upptäcka om någon 
inte mår bra eller är utanför.

Vändningen
Robin vill helst inte gräva i 
detaljer från det förflutna, 
men sinnesstämningen om 
hur han kände det när da-
garna var som mörkast kom-
mer han aldrig att glömma. 
Vändningen kom i Ale gym-
nasium. Ny skola innebar 
nya vänner och intresset för 
musiken växte sig allt star-
kare.

ÄLMHULT. Polisens 
insatsstyrka fick rycka 
ut i lördags efter en 
grannfejd i Älmhult på 
Ales landsbygd.

Utryckningen skedde 
efter att en av grannar-
na larmat om ett olaga 
hot.

Eftersom mannen som ut-
tryckt hotet hade flera re-

gistrerade jaktgevär koppla-
des piketpolisen in. Insatsen 
skedde vid 13.30 på lördagen 
och enligt polisens pressta-
lesman var piketens uppgift 
att skydda övrig polis.

– Det var en försiktig-
hetsåtgärd, där insatsstyrkan 
fanns med som en resurs i 
bakgrunden. Skälet var en 
grannfejd som till slut ledde 
fram till att en av parterna 

anmälde den andre för ett 
olaga hot. Vi gjorde då be-
dömningen att göra ett in-
gripande. Polisen samtalade 
med båda parter och lugnade 
ner situationen. Inga gripan-
den gjordes, säger polisens  
presstalesman  Christer 
Fuxborg.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Vändningen i Robin Lillfors liv kom i Ale gymnasium och det är med välbehag han låter sig fotograferas ut
Så Svag som släpptes på Youtube i veckan.

– s
– Musiken räddade Robin Lillfors nä

Insatsstyrka ingrep efter grannfejd

Som Alekuriren berättade 
redan förra veckan har ett 
positivt trendbrott skett i 
Ales grundskola. Vårens 
nationella prov i årskurs 
tre visar att Ales elever lig-
ger över riksgenomsnittet i 
både matte och svenska för 
både pojkar och flickor.

– Jag är otroligt glad och 
stolt över de här resultaten. 
Glad för barnens skull och 
stolt över personalens ar-
bete. Tack var det systema-
tiska kvalitetsarbetet, som 
innebär att vi löpande följer 
upp barnens och elevernas 
resultat, så visste vi att våra 
tredjeklassare hade fått bra 
resultat på de nationella 
proven men vi visste inte 
hur det stod sig mot riket. 
Nu vet vi det och gläds na-
turligtvis åt detta! Nästa 
steg är att analysera varför 
det har gått så bra - är det 
vår ”en till en satsning” (en 
dator till varje elev)? Fo-
kus på lusten att lära eller 
något annat? Det är minst 
lika viktigt att följa upp bra 
resultat som sämre resultat, 
säger Elena Fridfelt (C), 
ordförande i Utbildnings-
nämnden.

Det var breda leenden i 
Ales grundskolor när Skol-
verkets resultat blev offent-
liga. Under veckan firades 
det med kaffe och tårta i 
personalrummen. Särskilt 
muntert var det på Surte-
skolan som med de aktuel-
la resultaten visar att man 
tillhör landets allra främsta 
skolor. Rektor sedan sju år 
tillbaka är Leif Gardtman.

– Det här är resultatet av 
ett långsiktigt arbete av in-
tresserade och engagerade 
medarbetare. Vi är jättegla-
da, men målet är att utveck-
las och bli ännu bättre på 
det vi gör. Vårt fokus ligger 
på att eleverna ska lyckas, 
om de inte gör det, behö-
ver det däremot inte betyda 
att lärarna har misslyckats. 
Skälen kan vara så många 
och det är viktigt att våra 
pedagoger känner förtro-
ende. Vi har infört resurstid 
som varje lärare har mandat 
att själva ta beslut om. An-
ser de att ”Kalle” behöver 
lite extra hjälp kan de välja 
att erbjuda honom det, be-
rättar Leif Gardtman och 
fortsätter:

– Vi tittar tidigare på 
inlärningen och läsförståel-
sen. Vi måste våga titta på 
var eleverna befinner sig för 
att lättare kunna vidta rätt 
åtgärder vid rätt tidpunkt.

Vice ordförande i Ut-
bildningsnämnden, Dennis 
Ljunggren (S), menar att 
pedagogernas ambitionsni-
vå har höjts.

– Förut kunde det räcka 
att nå en lagom nivå. Idag 
känns det som att alla sik-
tar högre. Det är också bra 
att vi inte bara fokuserar på 
eleverna i årskurs tre, utan 
att man också kollar av i de 
yngre årskurserna. Då kan 
åtgärder sätta in tidigare.

Surteskolans resultat har 
varit stabila under en längre 
tid och förvaltningen tittar 
noga på vad som sker här. 
Leif Gardtman menar att 

det bland annat handlar 
om ett gemensamt förhåll-
ningssätt till eleverna.

– Hemligheten stavas 
relation och tydlighet. Min 
dörr är alltid öppen för 
stora som små frågor och 
eleverna knackar ofta på. 
Jag försöker också vara ute 
mycket, säger han.

På Surteskolan går idag 
237 elever, 49 av dem bor 
ej i Ale kommun. Intresset 
från de östra delarna av Gö-
teborg är stort.

– Det är kö till skolan, 
vilket gör att vi kan optime-
ra storleken på klasserna. 
Det är en stor fördel, menar 
Gardtman som dock undvi-
ker att prata ekonomi.

– Jag tycker inte det är 
varken konstruktivt eller 
kreativt. 

I rektorsgruppen delar 
man på erfarenheter och 
dialogen om vad man gör 
på respektive skola har för-
bättrats. Idag finns en tyd-
lig ambition att både lära 
ut och ta lärdom av egna 
initiativ.

– Det som gör det så 
glädjande är att det är alla 
skolors samlade resultat 
som vägts in. Visst finns det 
några skolor som utmärker 
sig extra positivt, men det 
är alla elever och alla sko-
lors resultat i årskurs 3 som 
mäts, säger Joakim Öst-
ling, verksamhetschef för 
grundskolan.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Tårtkalas när Ales 
skolor firade

– Surteskolan tillhör landets 
allra bästa, men vill bli bättre

Glada lärare på Surteskolan som av resultaten i de nationella proven för årskurs tre i matte och 
svenska tillhör landets bästa skolor. Pia Boqvist, Leif Gardtman, Anna Brovik och Erika Hermansson.

SURTE. Skolverkets redovisning av resultaten 
över de nationella proven i årskurs tre blev en 
rolig läsning för Ales skolor.

En klar förbättring har skett för både pojkar och 
flickor, bättre än riksgenomsnittet i Sverige.

Det firades med kaffe och tårta i personalrum-
men.

ALE. Resultatet av de 
nationella proven i 
årskurs tre visar att 
Ales skolor är bättre än 
rikssnittet.

Ett positivt trendbrott 
som välkomnas.

– All heder till våra 
duktiga pedagoger. Det 
är i mötet med elever-
na som de avgörande 
insatserna sker, säger 
verksamhetschef Joa-
kim Östling.

Ales skolor har under många 
år fått utstå kraftfull kritik, 
men en bred politisk över-
enskommelse över block-
gränserna har gjutit nytt 
mod i organisationen. När 
resultaten från årets na-
tionella prov i svenska och 
matte i årskurs tre landar 
fö ä k d i i å

– Årskurs tre bättre än snittet i riket

Positivt trendbrott
för Ales skolor

Verksamhetschef Joakim Östling berättar stolt om de kraftigt förbättrade resultaten för årskurs
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