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SKULTORP. Skolnämndens ordförande besökte Billingsdalskolan

Tillbaka till framtiden

W

DINOSAURIE.
Anders G Johansson,
skolnämndens ordförande, började skolan igen och läraren
Jonas Rosin kände sig
som en dinosaurie.
Allt hände hos klass
4B på Billingsdalskolan i Skultorp.
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– Jag vill ha en fördjupad bild av
verkligheten i våra skolor, förklarar Anders G Johansson sitt besök
i klassen. Jag ska vara två dagar här
på Billingsdal.
I går ”hängde” han med 4B:s
klasslärare Jonas Rosin och i dag
skuggar han rektorn Christer Wetterbrandt.
Anledningen till att han valde
just Billingsdal är att han var nyﬁken på sin gamla skola.
– Jag har inte varit här under mitt
ordförandeskap men jag gick här
på mellanstadiet. Jag tittar på helheten inte något särskilt moment
i arbetet.
Han tror att hans insikt om skolarbetet kommer att fördjupas under skolbesöket.
– Jag ska även prata med övriga
medarbetare på skolan och de kan
dryfta frågor med mig om de vill.

W

W

Ida Johansson och Adrian Kjellén tror båda att Anders G Johansson kan lära sig nya saker, sånt som inte fanns när han gick i skolan.
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dagar ska
skolnämndens ordförande besöka
Billingsdalskolan
skolan.

Anders nånting
Ida Johansson och Adrian Kjellén, båda tio år, tror att Anders G
Johansson lär sig mer om skolan

vid besöket. Vad lär han sig då?
– Nya sätt – nya metoder som
inte fanns när han gick i skolan,
säger Adrian.
Johanna Jarvén och Isak Kjellgren tycker om matte. Det är kul
säger de. Vet de vem besökaren
är?
– Han heter Anders nånting –
Johansson, var det nog.
– Jo, för han är sån dära ... skol ...,
nånting, börjar Johanna.
Skolnämndsordförande? Precis,
de nickar båda.
Anders G Johansson själv ser
fram emot fortsättningen på dagarna.

EX-ELEV
”Jag har
inte varit
här under
mitt ordförandeskap men
jag gick här
på mellanstadiet.”

– Bilden jag har har förstärkts.
Det sker så mycket bra och det är
en oerhört kvalitativ verksamhet
varje dag i skolan. Media och andra
berättar ofta om det som brister
– och det ska naturligtvis göras.
Men man ska också berätta om det
som är bra och sker kontinuerligt,
varje dag i våra skolor.
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plötsligt utropar: ”Jag känner mig
som en dinosaurie nu” och så förklarar han.
– Jag ﬁck en fråga om vad ett telefonkort är ...
De ﬁnns ju inte längre. De gamla telefonkorten som man kunde
ringa med i telefonautomaterna.
Han förklarar för eleverna hur de
såg ut och vad de användes till. Där
ﬁck fjärdeklassarna en liten dos
samhällshistoria också.
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Klassen har börjat med matte. Två
och två diskuterar eleverna problemen och hur de ska lösas. Det
pratas men inte högt, och ingen
verkar ta någon notis om de ovanliga besöken.
– Klassen har lärt sig samarbeta
bra, säger Jonas Rosin, och de hittar lösningar tillsammans.
Han har skapat ordet ”snedaf”,
det står för samarbete, noggrannhet, eget tänk, drivkraft, ansvar
och fantasi. De verktygen vill han
att eleverna har med sig ut i livet
och det får ta den tid det tar.
– Rom byggdes inte på en dag.
Klassen jobbar vidare med matteproblemen när Jonas Rosin
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Snedaf

Anders
G Johansson
Kerstin Uppström
0500-46 75 65
kerstin.uppstrom@sla.se

VÄSTRA GÖTALAND. Oenig naturbruksstyrelse slog fast ny inriktning

Ingen skogsutbildning i Skaraborg

Naturbruksstyrelsen kommer inte
att ändra på förslaget, som antogs

av regionutvecklingsnämnden.
Det innebär att sex skolor kommer att ha naturbruksutbildning.
Skogsutbildningen som ﬁnns på
Uddetorp i Skara ﬂyttas till Svenljunga. Sparresäter kommer att
läggas ned, även om skogen och
marken fortfarande kommer att
användas i undervisningen.
Styrelsen var inte enig om förslaget, som upprört inte minst elever
och föräldrar.
Det innebär även att det inte

kommer att ﬁnnas någon skogsutbildning i Skaraborg i framtiden.

Fick inte gehör
De tre borgerliga ledamöterna i
styrelsen ville komplettera planen
med en skogsutbildning på Uddetorp samt utreda hur lantbruksutbildningen vid Strömmaskolan i
Dingle ska bedrivas. Dessutom ville trion att elever som börjat sin utbildning på en viss skola ska få möjlighet att avsluta den på samma.

– Vi ﬁck inte gehör på något. Det
är första gången vi inte kommit
överens under mina år i styrelsen.
Samtidigt är det positivt att det
görs en satsning på naturbruksskolorna, säger vice ordföranden
Christer Eliasson (C).
Ordföranden Rune Hegland
(MP) konstaterar att det inte går
att motivera med en skogutbildning i Skara.
– Det har tyvärr varit få elever
under ﬂera år.

Däremot kommer omställningsprocessen att få ta längre tid än
planerat.
– Vi kommer att försöka se till att
en elev ska gå klart där de börjat sin
utbildning. Det är inget löfte, men
vi ska försöka orsaka så lite smärta
som möjligt, säger Rune Hegland.

Alf Ehn
0500-46 75 66
alf.ehn@sla.se
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Uddetorp och Skaraborg kommer inte att ha någon skogsutbildning i framtiden.
– Tråkigt, skogsbruk är en
av grundläggande näringarna. Nu får vi ingen sådan
utbildning i den norra delen av
regionen,säger Christer Eliasson (C), vice ordförande
i naturbruksstyrelsen.

