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Välkommen till ett temanummer med fokus
på Borås Stads pedagogiska verksamhet.
I det här numret visar vi vad visionens
ord om att vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
betyder i praktiken i kommunen. Som läsare bjuds du in
på en resa från förskola till vuxenutbildning.
Men självklart kan du även hitta något läsvärt från
andra delar av vår verksamhet i det här dubbelnumret,
som en win-win-situation i äldreomsorgen, en erkänd
konstnärs identitetssökande och upphandling – en
förklaring.

Välkommen
till skolan
D

et är fortfarande semestertider
för många när detta nummer
av Såklart Borås dimper ner i
brevlådan. Jag hoppas ni har det
riktigt skönt i hängmattan eller vid stranden
och att alla ni som är tillbaka på arbetet eller
studierna haft en fn ledighet.
Höstnumret av Såklart Borås är delvis ett
temanummer – en skolspecial som spänner över
ett vitt fält, från förskola till vuxenutbildning,
från Grön Flagg till ferspråkigt lärande. Minns
att i vår vision Borås 2025 slår vi fast att Borås
vuxna medborgare tar ett gemensamt ansvar för
att barn och unga ska få goda uppväxtvillkor,
kunna påverka och uppleva lust att lära och en
gagera sig i samhället.
Det är en stor uppgift som vi hela tiden driver
framåt. Inte alltid i den hastighet vi önskar,
men även små steg är viktiga och kan summe
rade få efekt av ett jättekliv.
Nytt från och med hösten är att barn med grava
hörselproblem kan gå på en ny förskoleavdel

ning med personal som använder teckenspråk.
Det är LärKan som håller på att byggas på
Dammsvedjan och i mitten av september ska
verksamheten vara igång. I dag hänvisas dessa
barn till Göteborg eller till en vanlig, tradi
tionell avdelning med en insatt extraresurs.
LärKan blir en integrerad verksamhet där några
platser är för barn med grav hörselnedsättning
och dövhet. Alla barn på LärKan kommer att
inkluderas i den vanliga verksamheten.

”Några utvecklingsområden i syfte att höja
verksamhetens kvalitet har Skolinspektionen
inte kunnat identifera då verksamheten ge
nomgående bedöms hålla god kvalitet”. Det
värmer att kunna konstatera att långsiktigt och
målmedvetet kvalitetsarbete ger resultat.

Att Borås gymnasieskolor ger bra utbildning vet
vi. År efter år visar det sig i det stora antalet an
sökningar till de erbjudna utbildningarna.
Som ett led i en fortsatt attraktivitet togs i
slutet av maj första spadtaget för Bäckängsgym
nasiets nya skolbibliotek. Genom ett glasat tak
över Bäckängs innergård skapas i tre våningar,
förutom bibliotek, också matsal och samlings
plats. Inglasningen innebär öppna och rymliga
lokaler med stort ljusinsläpp.
Värt att observera är skolinspektionens ytt
rande efter granskning vid Bäckaryds förskola.

Västsverige växer milt sagt så det knakar. Det
ställer krav på både Västra Götalandsregionen
och berörda kommuner. Inte minst gäller det
den framtida infrastrukturen. Borås har i och
med handslaget med Sverigeförhandlingen tidi
gare i sommar visat den framåtanda som krävs
för att inte låta en positiv utveckling gå staden
förbi. Götalandsbanan, som vår del av projektet
kallas, är höghastighetsjärnvägen mellan Stock
holm och Göteborg.
Men för Borås är den avgörande nyttan givet
vis att pendeltågen till Göteborg blir pålitliga

Såklart Borås är en tidning från Borås Stad

Vilken bredd Borås som kunskapsstad har! Det
kan vi vara stolta över och är ett faktum som
ska förvaltas väl.

och snabba. Många frågor fnns kvar att
lösa, men i och med överenskommelsen
togs ett viktigt och avgörande steg.
Det är många bitar som ska på plats och
passa i det ständigt pågående projekt som
vi kallar samhällsbygget. I den här spalten
har jag berört två, dels vikten av kunskap
och utbildning, dels den förutsättning för
utveckling som infrastruktur och kommu
nikationer ger.
Men, viktigast av allt är ändå
alla ni som dag efter dag ser
till att varje enskild del blir
en fungerande helhet i vårt
samhälle.
Ulf Olsson (S)
Kommunstyrelsens
ordförande
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Bild: LISA PEGORARO

Kulturskola för alla

Denise blir glad av att sjunga, speciellt när hon får undervisning av
Birgitta Djärv Jannert.

Hon går med säkra steg upp för Borås Kulturskolas
stentrappor.
Denise är 15 år, och har precis börjat nian. Att hon är trött
efter en varm dag i skolan spelar mindre roll för snart ska
hon in på lektion och sjunga i mikrofon.
Birgitta Djärv Jannert arbetar på Kulturskolan
och undervisar både inne på Kulturskolan och
ute i grundsärskolan.
– Musik är glädje och gemenskap, men med
musiken som verktyg når vi också många utom
musikaliska mål såsom motorisk träning, berät
tar Birgitta Djärv Jannert.
Men viktigast är nog ändå musikupplevelsen
och att det känns gott i hjärtat. På frågan varför
hon går på Kulturskolan svarar Denise:
– Man blir ju så glad!
Allt oftare får Borås Kulturskola frågan ”Vad
kan mitt barn som är rullstolsburen göra?” El
ler: ”Jag har ett barn med Downs syndrom, vad
kan hen göra på Kulturskolan?”
Det är roligt att fer och fer vårdnadshavare
till barn i särskola tycks hitta till Kulturskolan,
men det är långt ifrån alla som vet att Kultur
skolan är till för alla barn och ungdomar, oav
sett funktionsvariation. Det vill ledningen för
Kulturskolan råda bot på.
En ledstjärna i kommunens kulturarbete är att

BORÅS KULTURSKOLA
Borås Musikskola grundades 1944 och blev kulturskola 2001.
Borås Kulturskola erbjuder undervisning i musik,
dans, teater, cirkus, bild, textil och ord.
Antal konserter/föreställningar på ett år: 268 (2015)
Antal lärare som för närvarande undervisar elever
med funktionsvariationer: 12 av totalt 46
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ge alla möjligheter till eget skapande, och sär
skilda insatser ska tillgodose bland annat funk
tionshindrade. Det är vad som uttrycks i Borås
Stads budget för 2016, och här har Kultur
skolan en viktig roll i att nå de unga boråsarna
och vara en arena för det egna skapandet.
Sara Norén, producent på Borås Kulturskola,
arbetar just nu med planeringen av en särskild
insats för unga boråsare med funktionsvaria
tion.
– Vi har inlett ett samarbete med Kultur
centrum Väst, och besökt deras teaterensemble
Röda Hjärtan i Stenungsund med en av våra
grupper. Röda Hjärtan är en teaterensemble
med skådespelare som själva har funktions
variationer.
Kulturskolan har som målsättning att kunna
erbjuda elever och personal i särskolan att se en
eller fera föreställningar av Röda Hjärtan på
hemmaplan i Borås.
– Kulturskolans ledning tittar också på hur
man kan utveckla undervisningen för personer
med funktionsvariation för att fer ska kunna
delta. Om fer anmäler sig kan vi exempelvis
öppna upp för fer teatergrupper, säger Sara
Norén.
Att undervisa elever med olika funktionsvaria
tioner är inget nytt för Kulturskolan. Ett tiotal
av de 45 lärarna har varje vecka elever som dag
ligdags går i särskolan. För de äldre ungdom
arna med funktionsvariationer har Kulturskolan

Kulturskolan i Borås Stad har inlett ett samarbete med Kulturcentrum Väst och deras teaterensemble Röda Hjärtan.

ett gott samarbete med Ribbingsgården (DHR)
dit ungdomarna kommer för att delta i teater
gruppen.
– Precis som alla barn och unga har individer
med funktionsvariationer ett behov av att få ut
trycka sig själva, säger Helena Warg och
Susanne Barman, lärare för gruppen. Teater
gruppen på Ribbingsgården är också ett sätt att
få synas i samhället, menar de. Både som grupp
och för den enskilde individen.
Teatergruppen arbetar med sång, rörelse och
teater med fokus på den enskildes förmågor, be
hov och önskemål. Målet är detsamma som för
Kulturskolan i stort:
• ge färdighet i ämnet och att öva uttrycks
förmåga, fantasi och kreativitet.

• utgå från elevernas intressen, förutsättningar
och behov.
• ge nya upplevelser och vidgade vyer.
• öva samarbete och samhörighet med andra.
Det som skiljer den här undervisningen från
den ordinarie är dels vilken tid som läggs på de
olika momenten, dels de anpassade lokalerna.
När Helena Warg inte undervisar på Rib
bingsgården är hon bland annat i Kulturskolans
sal ”Loftet”. En lokal som inte fungerar efter
som hissen inte går ända upp till lokalen.
– Många av de som deltar i undervisningen
har svårt att gå långa sträckor eller sitter i rull
stol. Ribbingsgårdens stora sal är därför guld
värd i detta läge, menar Helena Warg.

På Ribbingsgården kan de öva länge på scenen
innan en föreställning har premiär. Men visst
drömmer lärarna på Kulturskolan om egna
anpassade lokaler så att ungdomarna kan inklu
deras i den vanliga verksamheten.
Målet just nu är en föreställning fylld av sång,
rörelse och teater, där Helena Warg skriver manus.
– Vi utgår från ungdomarnas styrkor, förutsätt
ningar och önskemål när vi sätter ihop föreställ
ningen, uppger Susanne Barman.
Under året lär pedagogerna känna ungdom
arna och plockar fram det bästa hos var och
en. I teatergruppen kringgås det som vanligtvis
ses som hinder, och det eleverna är bra på lyfts
fram. På så sätt får eleverna känna att de är bäst
på det de gör.

För en grupp som till vardags inte ryms inom
ramen för vad som är norm kan detta vara en
känsla nog så viktig.
– Här får alla vara annorlunda, säger Susanne
Barman, och fortsätter:
– Vi upplever att eleverna berikas av att träfa
andra med funktionsvariationer och intresse
för kultur, men för många kan det vara lika
berikande att få ta del av enskild undervisning
och lära sig att spela ett instrument eller sjunga
i mikrofon.
LISA PEGORARO

Vill du veta mer om vad du eller ditt barn med
funktionsvariation kan göra på Borås Kulturskola?
Kontakta skolintendent Birgitta Yman
på 076888 57 08.
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Fröet till
en hållbar
framtid

GRÖN FLAGG
Grön Flagg är ett
miljöledningssystem för förskolor,
skolor och gymnasieskolor.

l

l Med utgångspunkt i läroplanerna är Grön Flagg
en del av det dagliga skol- och
förskolearbete mot hållbar utveckling. Varje tema är i fokus ett till
två år.

Grön Flagg-teman: Livsstil och
hälsa, Närmiljö, Vattenresurser,
Klimat och energi, Konsumtion,
Kretslopp samt Kemikalier

l

Att ansluta sig till Grön Flagg
är kostnadsfritt och sker med stöd
av Håll Sverige Rent (HSR). Grön
Flagg har funnits sedan 1996.
Över 2 600 skolor och förskolor är
Källa: HSR
anslutna i Sverige.

l

En solig dag med blygrå, regntunga moln
vid horisonten utgör fond när Jasmin,
Oscar, Simon och Abdel sår frön i den nya
odlingslotten vid Parkgårdens förskola.
Under förskollärare Maries uppsikt
gör barnen rader i jorden, lägger i frön,
täcker med jord och vattnar.

Arbetet med att så för att sedan skörda är inte helt olikt arbetet
med Grön Flagg. Med ett systematiskt miljöarbete och med en hög
närvaro av miljö och naturfrågor i barnens vardag kan det förhopp
ningsvis skördas en ny miljömedveten generation ur den pedago
giska myllan.
Parkgårdens förskola, som ligger centralt i Norrby, är en av många
pedagogiska verksamheter i Borås som anammat miljölednings
systemet Grön Flagg. Sedan oktober 2015 är Parkgårdens förskola
certiferad enligt Grön Flagg, och det andas en stolthet i verksam
heten att det hänger en Grön Flaggvimpel på faggstången utanför
förskolan. Kärnan till att det jobbas med miljöfrågor på Parkgårdens
förskola skulle kunna sägas vara ett miljömål, något som bestämts
av politikerna i Borås. Men det är bara en del av sanningen och
kanske inte den viktigaste.
– Vi arbetar med miljö för att vi vill visa hur vi kan göra skillnad,
att det är viktigt att vara rädd om sin närhet för att i förlängningen
rädda vår värld, säger Marie Adermalm, förskollärare på Park
gårdens förskola.
Jessica Kjellén, förskolechef på Parkgårdens förskola, fyller i att det
är förskolan som lägger grunden för det fortsatta lärandet. Med
andra ord, barnen får grundläggande miljökunskaper i förskolan
och skolan tar i sin tur över stafettpinnen och utvecklar ämnet
vidare. På Parkgården genomsyrar miljötänket hela verksamheten
och i dialog med barnen visar pedagogerna till exempel hur käll
sortering av sopor fungerar och hur grönsaker och kryddor kan
odlas i trädgårdstäppan utanför matsalen. Och det som odlas kan i
sin tur bli en del av det som serveras från köket, så barnen får så att
säga vara med från ax till limpa.
Att vara med på Grön Flagg har varit en process, och det var inte
alldeles givet från början att Parkgårdens förskola skulle vara med.
– Den första reaktionen som jag möttes av från fera pedagoger
var ”Ännu en sak, hur ska vi hinna med det?”. Men det har futit på
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De egna odlingarna är en del av miljötänkandet vid Parkgårdens förskola. Jasmin Jorje Ahmed, Abdel Rahman
Yassin, Simon Nguyen och Oscar Huynh sår och vattnar.
bra och vi har på ett naturligt sätt fått in arbetet med Grön Flagg i
förskolans lokala handlingsplan, säger Jessica Kjellén.

tare från mörka moln som tornat upp sig på himlen. Jasmin, Oscar,
Simon och Abdel har precis hunnit vattna klart den nysådda jorden
med sina gula, elefantformade vattenkannor. Det blir bråttom att ta
skydd och de springer tillsammans med Marie till förrådet.
Kvar blir fröna som precis lagts i jorden. Ännu en aktivitet
avklarad, ännu en spännande dag till ända och ännu ett litet steg
har tagits för ökad kunskap och engagemang mot det hållbara sam
hället.

Att så många pedagogiska verksamheter tagit till sig Grön Flagg,
inte bara i Borås utan i hela Sverige, beror på att läroplansmålen är
tydligt integrerade, framhåller Jessica Kjellén. Det som tillkommer
ur arbetssynpunkt, bortsett från att arbeta utifrån olika miljöteman,
är rapporteringen till Håll Sverige Rent (HSR).
På Parkgårdens förskola är det tre pedagoger som delar ansvaret
för att driva Grön Flagg på plats, men Marie Adermalm betonar att
allt sker i dialog med personalen på förskolan och att alla är delak
tiga i att föra miljöarbetet framåt.
Just delaktigheten ser Jessica Kjellén som en positiv aspekt med
Grön Flagg, ett resonemang som hon vidareutvecklar:
– Vad som är bra med Grön Flagg är inte bara att vi lär barnen,
även vi som personal lär oss nya saker hela tiden genom att vi måste
skafa oss kunskapen inom de olika områdena. Alla är delaktiga, alla
skafar sig kunskapen för att lära sig tillsammans med barnen.
Till slut kommer regnet. Tunga droppar börja falla fortare och for

JOHAN LINDERSTAD

GRÖN FLAGG I BORÅS STAD
Ett av Borås Stads miljömål är att alla förskolor, skolor och
gymnasieskolor ska ha ett miljöledningssystem motsvarande
Grön Flagg till och med utgången av år 2016. Vid år 2016 års
början hade drygt 70 procent av förskolorna, skolorna och
gymnasieskolorna i Borås Grön Flagg och fer ansluts hela tiden.

Marie Adermalm är förskollärare på Parkgårdens förskola.
– Vi arbetar med miljö för att vi vill visa hur vi kan göra skillnad,
säger hon.

Fem av stadens gymnasieskolor har Grön fagg:
Almåsgymnasiet, Bergslenagymnasiet, Bäckängsgymnasiet,
Sven Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.

skola&lärande
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Åter dags för
Bildningsgala
Nu är det åter dags att hylla det goda
arbete som varje dag görs i Borås Stads
skolor och förskolor.
För andra året arrang
eras Bildningsgalan i
Stadshuset.
I år kom det cirka
200 nomineringar, där
årets pedagog var den
populäraste kategorin. Vinnarna avslöjas
under galakvällen den 27 oktober. Det
är Kattis Ahlström som är konferencier
under kvällen. Förutom underhållning så
bjuds gästerna på middag som eleverna på
Almåsgymnasiet lagat.

Bäckaryd får
fnt omdöme

För att lyckas minska frånvaron i skolan krävs samarbete mellan elevhälsoteamet och föräldrarna. LarsGöran Delang, kurator, Christina Asp Olsén,
rektor, BrittMarie Andersson, specialpedagog, Elisabeth Freij, skolsköterska och Anna Larsson, skolpsykolog samlas för att arbeta med projektet.

Nya grepp mot frånvaro
I högstadiet fnns problem med för många ”hemmasittare”,
elever som inte är i skolan. För att försöka lösa det är Borås
Stad med i ett projekt för att tidigt upptäcka frånvaron i
grundskolan.
– Skolstudier är som att bygga ett hus. Om
eleverna inte har grunden, hur ska de då kunna
reparera brister senare? säger Marie Nilsson, en
av två projektledare som arbetar med att upp
täcka utökad frånvaro tidigt.
I det natursköna området Hestra ligger Hestra
Midgårdskolan, en F6 skola som är en av sex
projektskolor. Tidiga insatser för ökad skolnär
varo heter det unika projekt som Borås Stad är
med och driver. Projektet vill upptäcka, förstå
och förebygga frånvaro hos elever i årskurs ett
till tre, för att på så sätt kunna hjälpa elever tid
igt. På Hestra Midgårdskolan handlar det om
cirka 225 elever.
En trappa upp innanför huvudentrén, längst
ner på en loftgång med utsikt över restaurangen,
ligger rektorns kontor. Kring arbetsbordet
samlas elevhälsoteamet regelbundet. Där ingår
rektor, specialpedagog, kurator, skolpsykolog
och skolsköterska. Tillsammans med de nio
klasspedagogerna ska de arbeta med projektet
fram till slutet av 2017.
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Det är tydligt hur engagerade gruppen är och
att de tycker att det här kommer att förbättra
elevernas möjligheter att lyckas i skolan. Lars
Göran Delang är kurator och en av medlem
marna i elevhälsoteamet.
– Det handlar om att upptäcka frånvaron i tid
och bryta den. Annars kan det bli en negativ
spiral. Att eleven missar saker för att han eller
hon inte är i skolan, gör att eleven inte vill gå
till skolan, säger han och fortsätter:
– Nu är vi tydliga gentemot föräldrar. Vi ser
och upptäcker elever med mycket frånvaro och
visar omtanke om varje elev.
Projektet är ett samverkansprojekt mellan skola,
socialtjänst och barn och ungdomspsykiatrin
och det medfnansieras av Västra Götalands
regionen. Första steget är att digitalt kartlägga
frånvaron hos eleverna för att se hur mycket
eleverna är i skolan. Elever med en hög frånvaro
kollas sedan upp – vad beror det på att eleven
inte varit i skolan?

– Det här gör att vi ser alla elever. Eleverna
måste vara närvarande för att lyckas i skolan,
säger Christina Asp Olsén, rektor på Hestra
Midgårdskolan.
Alla i gruppen säger att Hestra Midgårdskolan
är en annan skola i dag än för tio år sedan.
– Nu går det inte att komma in och skriva
av sig kunskapen på proven. I dag fnns det en
mängd bedömningar som görs på daglig basis,
säger Christina Asp Olsén.
Alla i elevhälsoteamet är övertygade om att
de genom projektet kommer att fånga upp fer
elever med hög frånvaro.
– Det gör att vi kommer ge fer elever möj
ligheten att lyckas i skolan, säger Christina Asp
Olsén.
Att det fnns ”hemmasittare” upplevs som ett
stort problem i högstadiet. Det är känt att
elever som har hög frånvaro i de lägre årskurser
na också har det senare under skolgången. I
nuläget sätts mycket resurser in hos högstadie
eleverna som är frånvarande.
– Självklart ska vi jobba på båda planen men
vi hoppas ändå få till färre hemmasittare i
slutändan, när vi arbetar med elever i början av
skolgången, säger Marie Nilsson.
PETER SUNDBERG

Bäckaryd i Borås är en av de 40 förskolor
i landet där Skolinspektionen gjorde en
granskning av det pedagogiska uppdraget
i våras. När rapporten kom blev förskole
chef och pedagoger på Bäckaryd mycket
glada och stolta. Skolinspektionen hade
inte en enda anmärkning på deras arbete.
– Det här känns jättebra. Vi vet att
Skolinspektionen alltid granskar kritiskt,
säger ViviAnn Weineland, förskolechef
på Bäckaryd.
I rapporten från Skolinspektionen går det
bland annat att läsa att ”Personalen visar en
stor förmåga att med hjälp av material och
miljö, medvetet stimulera barnens språk
och kommunikationsutveckling samt deras
matematiska förmåga, likväl som barnens
intresse för teknik och naturvetenskap.
Barnen erbjuds en god omsorg och bemöts
på ett respektfullt sätt.”
– Jag har medvetet satsat på kompetens
utveckling och gemensamma pedagogiska
möten där vi gör refektioner och dis
kuterar olika frågeställningar som leder
verksamheten framåt, säger ViviAnn
Weineland.

Fairtrade
för skolbruk
Nu kan skolorna i Borås Stad bli Fairtrade
registrerade. Anledningen att ansluta en
skola är för att medvetandegöra och mot
verka global fattigdom och barnarbete.
Fairtrade Sverige tillhandahåller under
visningsmaterial, flmer och tips, med syf
tet att förbättra skolans hållbarhetsarbete
med roliga och enkla utmaningar.
För att registrera en skola, gå till
fairtrade.se/skola. Där fnns också tips på
hur eleverna kan göra skillnad globalt
genom att agera lokalt.

Malin Elverius

Jenny Mårtensson

Dejt för drömjobbet
Förskolechefer i Stadsdelsförvaltingen Väster testar ett nytt
rekryteringsgrepp: speeddejting. Metoden har visat sig
framgångsrik både för förskolan att hitta rätt kompetens och för
sökande att hitta drömjobbet.
Det är att svårt att rekrytera personal till för
skolan, och så ser det i stort sett ut i hela landet.
– Det utbildas inte tillräckligt många förskol
lärare för att täcka behovet som uppstår av de
stora pensionsavgångar vi har nu. Dessutom
bygger vi ut förskolan i snabb takt här i Borås,
säger Jenny Mårtensson, förskolechef på
Linneagården och Svedje förskola, två av stads
delens 34 förskolor.
För att råda bot på problemet provar nu
förskolecheferna speeddejting för att rekrytera.
– Idén kom till när vi chefer upplevde kon
kurrens vid rekrytering av personal. Vi strävar
efter att förskolan ska vara likvärdig för alla
barn. Därför behövde vi hitta en form där vi
inte slåss om samma kandidater utan ser till
helheten och det gemensamma bästa, förklarar
Jenny Mårtensson.
Vid fem tillfällen har stadsdelen rekryterat
enligt det nya formatet. Under speeddejtingen
genomförs intervjuer i ett raskt tempo. De
sökande får tillfälle att prata med varje förskole
chef i fem, sex minuter och cheferna har även
med sig varsin medarbetare för att kunna be
rätta om arbetsplatsen ur olika perspektiv. Det
fnns även en mingelpaus och därmed en chans
att småprata ytterligare.
Efter intervjuerna rangordnar jobbsökarna de
skolor som de är mest intresserade av. Även
cheferna rangordnar var för sig vilka av kandi
daterna de tror skulle passa bäst hos dem.
– Sedan gör vi chefer tillsammans en match
ning. Då diskuterar vi var vi tycker att de
sökande bäst skulle passa. Vi brukar lyckas väl
digt bra med matchningen, ofta stämmer våra
önskemål väl överens med de sökandes, säger
Jenny Mårtensson.
Sedan de började rekrytera tillsammans har
det blivit lättare att lyfta fram förskolor som
har svårare att rekrytera. Upplägget gör att alla
får möjlighet att presentera sin verksamhet mer

ingående än vad som ryms i en platsannons.
Dessutom är det en tidsefektiv metod.
– Som arbetssökande förskollärare slipper du
åka runt till massa olika ställen och träfa alla
som har tjänster ute. Vi chefer får även möjlig
het att träfa många fer än vid en traditionell
rekrytering, berättar Jenny Mårtensson.
En av dem som sökt sig till Stadsdelsförvalt
ningen Västers förskolor genom speeddejting
är Malin Elverius. Hon har arbetat som barn
skötare i Borås Stad i femton år. För två år
sedan validerade hon sina kunskaper och ut
bildade sig till förskollärare.
– När jag var färdig med min utbildning
kände jag att det var dags att testa vingarna på
en ny arbetsplats.
Hon tycker att upplägget av speeddejtingen
var bra och gav mer än en vanlig intervju.
– Det som gör detta sätt bättre är att vi blir
mer på samma nivå, det var mer som om vi
intervjuade varandra. Det var också positivt
att det fanns många valmöjligheter på en och
samma gång och jag fck reda på förskolor som
jag inte kände till tidigare.
Malin Elverius föll för Linneagårdens förskola
och fyllde i den som nummer ett på sin önske
lista.
– Det visade sig att den förskola jag hade
placerat överst också hade valt mig. Jag fck ett
gott intryck av Jenny och hennes medarbetare
Johanna. De var lyhörda och ställde bra frågor.
Vår personkemi stämde, helt enkelt.
Sedan ett år tillbaka arbetar hon på sitt första
handsval Linnegården på Druvefors med barn
som är 1–3 år.
– Jag trivs bra här. Min magkänsla och in
trycket jag fck på intervjun stämde helt klart
med verkligheten.
ANNA ROSENDAHL

Vill du veta mer? Kontakta
Jenny Mårtensson, förskolechef, 076888 56 08.

skola&lärande
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Extra ögon och öron på skolgården
Bild: EMELIE ASPLUND

De gul-gröna västarna syns på långt håll.
RASTFADDER står det på ryggen.
Den här kulna förmiddagen i maj
är det Percy Rosengren, Åsa Post och
Roland Persgården som bär västarna på
Myråsskolans gård. Barnen som har rast
kommer förbi och hejar. Rastfaddrarna
håller ögon och öron öppna.

Rastfaddrarna på Myråsskolan är ett initiativ
från föräldraföreningen.
– Vi upplevde att klimatet på skolgården är
lite tuft ibland och skolgården är väldigt stor
med många skrymslen. Därför ville vi göra
något för att få det bättre på skolgården, säger
Nina Rosengren, en av de aktiva i föräldraför
eningen.
Man hade hört talas om rastfaddrar i andra
kommuner och bestämde sig för att testa från
och med höstterminen 2015. Gensvaret har
varit positivt. I slutet av vårterminen fnns
det 19 rastfaddrar som turas om att komma
till Myråsskolan vid lunchtid. Två dagar per
vecka fnns de på plats, två eller tre personer åt
gången.
–Till höstterminen hoppas vi att vi har fått
ihop så många personer så att vi kan täcka upp
tre dagar per vecka, säger Nina Rosengren.
De festa som ställer upp som rastfaddrar är
pensionärer från området med barnbarn på
skolan. En och annan förälder, som kan styra
sina arbetstider, ställer också upp. Gruppen
ordnar själv med ett schema för vem som ska
komma vilka dagar. Vissa rastfaddrar vill vara
på skolan ofta, några andra nöjer sig med ett
par tillfällen per termin.
Åsa Post är förälder på skolan och väljer att
satsa några timmar då och då på att vara rast
fadder.
– Det är roligt att vara här och det är ett en
kelt sätt att hjälpa till, säger hon.
Percy Rosengren och Roland Persgården har
barnbarn på Myråsskolan och kommer gärna
dit och är rastfaddrar.
– Jag är ju ändå hemma och jag åker gärna
från Rydboholm, där jag bor, för att vara med
här, säger Percy Rosengren.
Första gången han kom in på skolgården var
det ett barn som direkt frågade om han inte
kunde vara med och gunga på den stora kom
pisgungan.
– Det är klart jag sa ja, men efter en stund fck
vi stanna, jag blev alldeles yr i huvudet, säger
han och skrattar.
Roland Persgården har levt ett helt liv med
Myråsskolan. Han har varit både elev och lärare
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Hannes Wahlin och Melker Birgersson har rast och passar på att snacka lite med
Percy Rosengren och Roland Persgården.

på skolan och hans barn har gått där. Nu har
han barnbarn som är elever.
– För mig var det självklart att bli rastfadder
när jag fck frågan. Här får jag träfa barnen och
vara en resurs och ett stöd för dem, säger han
och så pekar han på visselpipan som hänger
runt halsen.
– Jag dömer ofta fotbollsmatcher på rasterna.
Några killar kommer gående från matsalen, de
har fått sin lunch och nu är de på väg mot fot
bollsplanen. Anton, Viktor och Elliot går i fyran
allihop. De gillar när rastfaddrarna dyker upp.
– Då är det fer som kan hålla koll på oss på

En promenad över skolgården och en vakande blick. Rastfaddrarnas
närvaro skapar trygghet.

fotbollsplanen och det fnns alltid någon som
kan hjälpa till om man slår sig och så kan vi
fråga vad klockan är så att vi inte missar när
rasten är slut, berättar de.
De tycker att det är tryggare när rastfaddrarna
fnns på plats. Fast ingen av dem tycker att det
är mer bråk eller stök på skolgården de dagar
som rastfaddrarna inte är där.
– Åtminstone inte hos oss i fyran, säger de
innan de springer ut på fotbollsplanen.

Den extra tryggheten, som rastfaddrarna kan
ge, är viktig. Det var ett av motiven för föräld
raföreningen för att dra igång med rastfaddrar.
– De kommer till skolan som en extra resurs.
Om det blir konfikter ska de inte lägga sig utan
bara gå emellan och sedan rapportera till sko
lans personal. Men mest av allt är de här för att
leka med barnen. Eller som i vintras när vi hade
isbana ett litet tag, då fck de knyta många par
skridskor på rasterna, säger Nina Rosengren.

Roland Persgården står beredd med visselpipan.
Snabbt är en match igång och alla som fnns i
närheten och vill spela är med.

Vill du veta mer? Myråsskolans
föräldraförening har en egen webbsida
under Myråsskolan på boras.se

ANETTE NORDBERG

Rastfaddrarna bra extra resurs
Pontus Ihrskog, rektor på Myråsskolan, är posi
tiv till den extra resurs som rastfaddrarna är på
skolan.
– Både lärare och elever är väldigt glada över
att rastfaddrarna fnns. Eleverna tycker det är
kul när de kommer och vill gärna att de ska
vara här fer dagar, säger han.
Han är tydlig med att rastfaddrarna inte på
något vis ersätter skolans pedagoger eller tar
över det ansvar som skolan har för barnen på
rasterna.

– De ska använda sunt förnuft och alltid säga
till skolans personal om det uppstår någon
situation på en rast.
Skolan ställer krav på att de som ska bli rast
faddrar lämnar in ett utdrag ur polisens belast
ningsregister, av samma typ som personal som
ska anställas på skolan måste göra.
Rastfaddrarnas upppdrag är helt ideellt men
skolan bjuder på lunch i matsalen efter ett av
slutat pass på skolgården.

skola&lärande
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Bild: ANNA SIGGE

Borås CFL
– förebild
i Sverige
Som nyanländ familj i Borås
är en av dina första kontakter
Centrum för ferspråkigt
lärande, CFL. För fem år sen
fanns inte verksamheten, i dag
är den nationellt känd för sitt
framgångsrika arbete.
I sina lokaler på stadsdelskontoret i Norr
hjälper CFL elever som ska in i svenska
skolan. CFL ansvarar för mottagning och
kartläggning av nyanlända elever, moders
målsundervisning och studiehandledning.
Totalt fnns 130 anställda som i dag under
visar på 34 olika språk.

Sagorummet är en central plats på förskolan, där barnen lär sig svenska och blir trygga i sitt modersmål. Elena Hakopjan
läser sagan om de tre små grisarna.

Sagovärlden öppnar språkdörren
Genom sagans magiska värld kan förskolebarnen upptäcka språket
och läslusten. För att barn ska bli trygga i sitt modersmål och lära sig
svenska enklare satsar Borås Stad på fera modersmålsprojekt.
På bottenplanet i Norrbyskolan ligger förskole
avdelningen Diamanten. Bredvid ytterdörren
sitter hjärtan uppsatta på väggen med faggor
på de modersmål som talas på avdelningen. Just
nu hänger där 13 olika faggor.
– Den första tanken vi vill ge till dem som
kommer hit är trygghet och att de ska känna sig
välkomna, säger Elena Hakopjan.
Hon är förskollärare och representerar den
ryska faggan. När hon öppnar dörren till avdel
ningen är det full fart på barnen, som är mellan
tre och fem år. De är inne i samlingsrummet
och leker i väntan på mellanmålet och solen
utanför.
Elena Hakopjan visar runt på avdelningen.
I hallen hänger en karta med markeringar som
visar var barnen kommer ifrån. Under varje
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lands fagga fnns en qrkod. Elena tar fram
sin mobiltelefon och skannar av koden under
Albanien. Ur telefonen strömmar traditionell
albansk musik.
Till vänster om hallen ligger samlingsrummet,
där fnns en bokhörna med sagor på olika språk
som förskolan lånat av biblioteket. Förutom att
använda böckerna i förskolan kan föräldrar låna
hem dem.
– Så får vi upp intresset för läsning och visar
vikten av språkutveckling, säger Andreas Stens
son, förskolechef.
På hyllorna står böcker med bland annat
Pettson och Findus, Alfons Åberg och Nicke
nyfken på fera språk. Bredvid förskolans lilla
bibliotek fnns ett sagorum.

– Vi har ofta sagostunder här. Och sen kan vi
samtala om sagan, säger Elena Hakopjan.
I dag talas det 67 olika språk i Borås Stads för
skolor, och antalet växer. Att barnen får det stöd
de behöver i sitt modersmål är viktigt. Forsk
ningen visar på betydelsen av ett starkt moders
mål, det gör att barnen lär sig svenska snabbare.
Sagan är ett enkelt och bra sätt för barnen att
ta till sig modersmålet. Det är något Borås Stad
tagit till sig och arbetar med i praktiken.
För fem år sen tog Borås Stad ett helhetsgrepp
kring modersmålsundervisningen på skolor
och förskolor. Kommunen ville skapa en me
tod som fungerar överallt, för att ge alla barn
i Borås samma förutsättningar. Centrum för
ferspråkigt lärande, CFL, bildades och tog ett
helhetsansvar bland annat för modersmåls
undervisningen.
Elisabeth Skoglund är utvecklingspedagog på
CFL och har arbetat med sagor sedan augusti
förra året.

– Berättelsen är nyckeln till språket för barn,
därför har sagan en så stor betydelse. De fem
första åren är otroligt betydelsefulla för ett barns
språkliga utveckling. Det är då man lägger grun
den, säger hon.
Utvecklingen inom förskolan har varit stor de se
naste åren enligt förskolechef Andreas Stensson.
– Nu fnns en större medvetenhet om hur vi
ska arbeta mångkulturellt. Det märks på barnen,
de kan bättre svenska och det kommer förhopp
ningsvis att få stor efekt senare i skolgången,
säger han.
Inne i sagorummet ligger det en fyrkantig rosa
mjuk matta på golvet. Det är lugnt och stilla,
nästan som att kliva in i en annan värld. På väg
garna hänger bilder på klassiska sagor som Tre
små grisar, Askungen och Den fula ankungen.
Elena Hakopjan tar med sig fem barn in i
sagorummet och barnen väljer saga. Valet faller
på Tre små grisar.
Ur lådan plockar Elena fram grismasker och en

vargmask som hon delar ut till barnen. En gris
mask blir över och den tar Elena själv på sig.
– Jag vill också vara gris, säger hon och barnen
kiknar av skratt.
I nästa steg skriver elever i grundskolan berät
telser till förskolebarnen på sitt modersmål.
Berättelserna ska sedan läsas in och bildsättas,
innan de läggs upp på Youtube och knyts till en
qrkod. I dagsläget fnns det sagor på cirka 25
olika språk.
På Diamanten fnns sagor på de språk som
barnen talar och de kan enkelt ta del av dem
genom qrkoderna.
– Tanken är att barnen på egen hand ska
kunna ta en surfplatta, läsa in koden, och sedan
sitta och lyssna på sagan, säger Andreas Stens
son.
– Att ha sagor på sitt modersmål skapar en
trygghet hos barnen. Och utvecklar man sitt
modersmål så utvecklar man även svenskinlär
ningen, fyller Elena Hakopjan i.
PETER SUNDBERG

Stefan Eriksson är rektor på CFL och har
varit med sedan starten. CFL grundades
efter en rapport som pekade på problem
i organisationen kring mottagandet av
nyanlända.
– För få elever läste modersmål, för få
fck studiehandledning och eleverna var för
länge i förberedelseklass. Dessutom skedde
mottagningen av nyanlända på olika sätt
beroende på vilken skola de hamnade i,
förklarar Stefan Eriksson.
Borås Stad tog tag i problemet och arbetet
har varit framgångsrikt. Nu är Borås en
föregångskommun i Sverige. Vid årsskiftet
infördes en ny lag i Sverige där lagstiftarna
inspirerats av Borås modell för mottagande
av nyanlända.
– Exempelvis att alla elever ska kartläggas
och att de ska vara så kort tid som möjligt
i förberedelseklass, säger Stefan Eriksson.
CFL växte kraftigt under förra hösten och
antalet anställda gick från 40 till 130. När
CFL startade hade ungefär 1 000 elever
i grundskola och gymnasieskola moders
målsundervisning. Nu är det 2 500 elever
som har modersmålsundervisning och där
med behåller och utvecklar sin språkkom
petens. 2010 var det tolv elever som hade
studiehandledning, i dag är det 550 elever.
CFL blir en bufert mot skolorna och av
lastar dem så att inte för många nyanlända
elever kommer till samma skola samtidigt.
– Eleverna kommer till CFL och lär sig
lite svenska. De ska vara i förberedelseklass
i högst ett år. Men om de inte kan läsa och
skriva sedan innan kan de stanna i förbe
redelseklassen upp till två år, säger Stefan
Eriksson.
PETER SUNDBERG

skola&lärande
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Här ligger fokus på svenska
Bild: IDA SAAPUNKI

164 elever läser just nu språkintroduktion
på Tullengymnasiet i Borås. Såklart Borås
har träffat tre av dem. Möt Ahmed Roshdi,
Sayedkhan Taleb och Morteza Ramazani.

Klimatsmart
på tallriken

– Den här är bra, säger Sayedkhan och håller upp mobiltelefonen.
Tonerna till Bori & Suans ”Var med mig” fyller det lilla grupprum
met där vi sitter. Att lyssna på svensk musik hjälper för att lära sig
språket.
Såklart Borås är på besök på språkintroduktionen på Tullen
gymnasiet. Det är maj och det märks att sommaren är runt hörnet.
I korridoren sitter eleverna i klungor och pratar. Det är inte många
prov kvar innan terminen är över och sommaren är här.

Sedan våren 2016 äts det bättre i Borås
skolor och förskolor – för att minska matens
klimatpåverkan. I höstas genomförde Borås Stad
förändringar av matsedlarna så att mat med hög
klimatpåverkan lämnade plats åt klimatsmartare
alternativ.
Till exempel serveras det mindre nötkött och
ris i dag än tidigare. I stället har barn och elever
fått mer fsk och vegetariska rätter.

Vi har slagit oss ner med eleverna Ahmed Roshdi, 18, Sayedkhan
Taleb, 18, och Morteza Ramazani, 19. De går i samma klass tillsam
mans med sju andra elever. I dag har klassen pratat om det kom
mande matteprovet och att det är dags att lämna tillbaka sina dato
rer. Flera av eleverna i den här klassen ska börja på en annan skola
efter sommaren för att byta till språkintroduktion där de erbjuds att
läsa fer ämnen. I dag får klassen en uppgift som var och en ska lösa
under förmiddagen, att skriva ihop en presentation om sig själva
som deras nya lärare ska få läsa. Någon frågar hur mycket de måste
skriva. Det är bra att få med allt som är viktigt, blir svaret. Den nya
läraren vill veta hur mycket de kan och vilken bakgrund de har.
164 elever läser just nu språkintroduktion i Borås och nästan 90
ungdomar väntar på kartläggning och vidare placering. Det senaste
årets tillströmning av nyanlända ungdomar har skapat ett hårt
tryck på Tullengymnasiet. Utbildningsförvaltningen har under året
anställt vikarier på timmar och delar av verksamheten kommer att
fytta över till Borås Stads övriga gymnasieskolor med start höst
terminen 2016.
Ahmed Roshdi, Sayedkhan Taleb och Morteza Ramazani ska alla
tre börja på Sven Eriksonsgymnasiet efter sommaren. Där kommer
de få chansen att läsa fer ämnen än vad de gör i dag.
– Svenska är det roligaste ämnet, säger Ahmed Roshdi och Mor
teza Ramazani infikar att det är viktigt att prata svenska mycket
och ofta. De andra håller med. Det de lär sig på lektionerna får de
många tillfällen att öva på under fritiden.
– Jag lär mig svenska från kompisarna inom fotbollen, säger
Ahmed Roshdi som spelar i Norrbys U21lag. Både han och
Sayedkhan Taleb drömmer om att bli fotbollsprofs, de vill spela i

DET HÄR ÄR SPRÅKINTRODUKTION
Språkintroduktion ska ge nyanlända ungdomar en utbildning i
svenska för att de ska kunna gå vidare till andra utbildningar.
Språkintroduktion är inte sökbart utan individuellt anpassat efter
varje enskild elevs behov. Utbildningen kan pågå i ett till fyra år.
Utbildningen har en tyngdpunkt i det svenska språket, men det ingår
även andra grundskole- och gymnasieämnen som eleven bedöms
behöva för sin fortsatta utbildning.
Språkintroduktion erbjuds på Tullengymnasiet. Beroende på elevens
skolbakgrund, ålder, progression och tid i Sverige kan undervisningen
från och med höstterminen 2016 vara förlagd vid annan
gymnasieskola samt SFI på Vuxenutbildningen eller på folkhögskola.
Om eleven inte hunnit fylla 20 år innan avslutad språkintroduktion
kan hen söka till ett nationellt gymnasieprogram, i annat fall är det
Vuxenutbildningen som gäller.
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Det är Kommunfullmäktige som bestämt att hela organisationen
ska minska sin klimatpåverkan. Ett område att titta på är förstås den
mat som serveras. Bland kostansvariga fnns ett stort engagemang
både för miljön och de små och stora matgästerna.
– Den främsta orsaken är för att värna om vår miljö och vårt kli
mat, det går inte en dag utan att man på olika sätt hör vart vi är på
väg vad gäller detta, säger David Reinholdsson, vikarierande verk
samhetsutvecklare för kost och lokalvård.

Morteza Ramazani, Sayedkhan Taleb och Ahmed Roshdi byter
språkintroduktionen mot Sven Eriksonsgymnasiet i höst.

Allsvenskan och i framtiden såklart spela i ett riktigt topplag. Det
mesta av fritiden går åt till matcher och träning.
Morteza Ramazani spelar också fotboll, men vill nog hellre bli
afärsman än fotbollsprofs. Morteza Ramazani kom till Sverige från
Afghanistan för tre år sedan. Han har inte sin familj i Sverige och
berättar att det är jobbigt. Det kan vara svårt att koncentrera sig i
skolan när man har mycket att tänka på, men i den svenska skolan
fnns det många fördelar tycker de.
– Lärarna respekterar sina elever mer här. Det är tillåtet att säga
vad man tycker, säger Sayedkhan Taleb som kom till Sverige från
Syrien för ungefär ett och ett halvt år sedan. Han ställer sig upp,
gestikulerar och visar med hela kroppen hur han tycker att lärarna
från de båda länderna skiljer sig åt.
En annan fördel är att klasserna i Sverige är små tycker killarna, de
är vana vid klasser med uppemot 60 elever. Och så är det ovant att
få klä sig hur man vill. Ahmed Roshdi kommer från Palestina och
har bott i Sverige i nästan två år.
– Sådär hade jag absolut inte fått gå klädd i skolan, säger han och
pekar på Morteza. Morteza Ramazani är klädd som så många andra
19åringar i Sverige i dag; jeans, tshirt och keps.

– Och så får vi mat i skolan. Och vi får låna datorer. Och så fnns
det bra internet i Sverige, säger Ahmed Roshdi och alla tre lyser upp.
De tycker om att kolla klipp på Youtube och att använda sociala
medier. Det är kul att lägga upp bilder och kunna visa släkten hur de
har det och vad de gör. Det är friare i Sverige, enas de om.
IDA SAAPUNKI

TULLENGYMNASIET UTÖKAR TILL BJÖRKÄNG
Inför läsåret 2016/2017 fyttar delar av Tullengymnasiets
verksamhet till före detta Björkängsgymnasiets lokaler
för att möta det ökade antalet nyanlända ungdomar.
Preparandutbildningen, Individuellt alternativ och Yrkesintroduktionen fyttas, medan Språkintroduktion för helt
nyanlända fortsatt kommer att erbjudas på nuvarande
Tullengymnasiet.
Borås Stads övriga gymnasieskolor erbjuder Språkintroduktion
fortsättning.
Exakt hur planerna för Björkängsgymnasiets lokaler ser ut
efter läsåret 2016/2017 är i nuläget oklart och ska utredas
vidare av Lokalförsörjningsförvaltningen.

Det fnns en uttalad målbild om att vara en miljöledande kommun,
en målsättning som det gäller att leva upp till.
Med förändringar kommer synpunkter eftersom det vi äter berör
oss. Kommentarer har kommit från
personal i köken, elever, föräldrar
MATEN I SKOLOR
och andra intressenter som Lantbru
OCH FÖRSKOLOR
karnas Riksförbund.
l Ungefär 9 000 portioner mat
serveras i kommunens skolor och
– Vi inom kostverksamheten har
förskolor varje vardag.
full förståelse för att det fnns olika
l Om skolorna till exempel byter
åsikter. Utmaningen för oss är att
ut en nötköttshamburgare mot en
försöka hitta vägar för att skapa en
fskburgare innebär det en minskmatsedel utifrån de mål och rikt
ning på cirka 33 ton CO2-e vid en
linjer som fnns från politiker och
servering i Borås Stads skolor. (3,7
kg CO2-e per portion.) CO2-e är en
myndigheter, samtidigt som det ska
förkortning av koldioxidekvivalentas emot väl av våra matgäster, säger
ter och innebär att växthusgaserDavid Reinholdsson.
na koldioxid, metan- och lustgas
fnns med i beräkningen.

Menyförändringen har inte genom
Källa: Kostdatasystemet Matilda, ett system
som i sin tur använder sig av en klimatdatabas
förts enbart med klimatfrågan i
som utvecklats av Sveriges Tekniska
fokus, även folkhälsan har vägts in.
Forskningsinstitut (SP) och VGregionen.
Livsmedelsverket och Jordbruks
verket rekommenderar generellt en
minskad köttkonsumtion eftersom forskning visar att minskad kon
sumtion av kött och charkprodukter minskar risken för att få vissa
former av cancer.
Att fsk, frukt och grönt är nyttigt är det få som ifrågasätter, därför
har dessa kategorier fått ett större utrymme i Borås Stads nya skol
menyer. Minskade inköp av kött till skolor och förskolor har inne
burit att mer kan satsas på färsk fsk och ekologiska livsmedel.
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Älvsborg näst bäst
på Ungt företagande

Bild: ALMÅSGYMNASIET

Bild: TOBIAS DAVIDOV

900 ungdomar driver 235 UF-företag (Ung
Företagsamhet) i Älvsborg i år. Det resulterar i 36
procent av en genomsnittskull gymnasieelever,
vilket ger en delad andra placering i Sverige.
Endast Gävleborg med 37 procent är bättre.

Utbildningar inom textil och ehandel är en
självklarhet för Borås, anser utbildningsledarna
Marie Blackenfelt och Bengt Brandt.

Yrkeshögskolan växer
Allt fer vill läsa på yrkeshögskolan –
personer med YH-utbildning är eftertraktade
på arbetsmarknaden. Nu utökar Borås
Yrkeshögskola sin verksamhet och startar sex
utbildningar i höst, fyra av dem helt nya.
Inom textil och ehandel stärks det upp med utbildningarna Gar
ment Technical Designer, Teknisk textiltekniker och Digital Busi
ness Developer.
– Att det ska fnnas textila utbildningar i stan är självklart. Och
när det gäller ehandel så kommer ungefär 30 procent av landets
totala ehandel från Boråsregionen. Att förse den branschen med
kompetens är viktigt, säger Bengt Brandt, utbildningsledare för
bland annat Digital Business Developer.
Borås Yrkeshögskola skickade förra året in åtta YHansökningar och
utfallet blev fyra. Det är 50 procent beviljat jämfört med genom
snittet 25 procent i hela riket. Förklaringen till den goda utdelning
en tror man är den tydliga näringslivsförankringen.
– Det har varit tydligt från branschen vad som behövs, säger
Marie Blackenfelt, utbildningsledare för Stödpedagog.
Utbildningen till stödpedagog är höstens färde nyhet på Borås
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Yrkeshögskola. En ettårig utbildning inom området funktionsned
sättning som går på halvfart och sträcker sig över två år.
– Tanken bakom att ge utbildningen på halvfart är att yrkesrollen
är så pass ny och därför tänker vi att de studerande vill jobba paral
lellt. Två år ger mer tid att förbereda sig på yrkesrollen, säger Marie
Blackenfelt.
Utbildningen till stödpedagog är en fortbildning och kräver ar
betslivserfarenhet. Med utbildningen hoppas Borås Yrkeshögskola
kunna bidra till att öka statusen på yrket.
– Det är en viktig yrkesroll som kan behöva lite uppmärksamhet,
säger Marie Blackenfelt.

SEX NYA UTBILDNINGAR
De nya utbildningarna Teknisk textiltekniker, Digital Business
Developer, Garment Technical Designer och Stödpedagog har
kursstart i augusti. Dessutom startar Medicinsk sekreterare
och Produktionstekniker även detta år. Utbildningen
Elinstallatör startade under våren.
Två av Borås Yrkeshögskolas utbildningar bedrivs tillsammans
med andra huvudmän, den helt nya utbildningen Operativ
digital kommunikatör tillsammans med Lidköping och
E-handelsutvecklare tillsammans med Uddevalla. De startar i
augusti respektive september.

Allt fer vill i dag studera på yrkeshögskola och även antalet an
sökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning ökar. I år har
regeringen ökat antalet utbildningsplatser över riket med drygt 20
procent från föregående år.
– Det är ju så att nio av tio går ut med jobb härifrån. Det är van
ligt att man jobbar på något av de företag som man har gjort sin
LIA, Lärande i arbete, på, säger Bengt Brandt.
Det nära samarbetet med branschen är ett framgångskoncept. Före
tagen kan rekrytera personer de redan vet fungerar bra hos dem,
och utbildningarna utformas enligt branschens behov. I den nya ut
bildningen Digital Business Developer är bland annat Ellos Group,
Gina Tricot, Svensk Digital Handel, Pulsen Production, Speed
Group och Consortio Fashion Group inblandade.
– Det är en av yrkeshögskolans styrkor, vi kan göra om kurserna
snabbt om det skulle behövas, säger Marie Blackenfelt.
De studerande är också med och påverkar sin egen utbildning,
kurserna utvärderas ständigt och studenter är representerade i led
ningsgruppen.
– Det fnns en sådan motivation i de här studerandegrupperna.
De är lite äldre och har tagit tjänstledigt ett eller två år för att satsa
på sin egen karriär. Då vill de ju få ut så mycket som möjligt och
kräver att få det bästa, säger Bengt Brandt.
IDA SAAPUNKI

Flest UFföretagare i Älvsborg har Sven Eriksonsgymnasiet med 190
stycken.
Veronica Törnström Liljedahl blev i april utsedd till Region Älvs
borgs bästa UFlärare av UFkommittén. Förutom äran och upp
märksamheten vann Veronica även ett pris på 5 000 kronor.
Veronica är lärare på Handels och adminis
trationsprogrammet på Almåsgymnasiet och
har arbetat i många år med att undervisa elever
i företagande.
– Det är eleverna som gör att jag vill och or
kar driva arbetet framåt. De ger mig kraft och
inspiration.
Alla elever startar och driver ett UFföretag
Veronica Törn
under sitt sista år på programmet. En av höjd
ström Liljedahl
punkterna under året är naturligtvis UFmässan
på Åhaga, då eleverna ställer ut sina produkter
och tjänster i egna montrar. Eleverna kan också tävla om olika pri
ser som till exempel ”Bästa monter” och ”Årets UFföretag”.
På Almåsgymnasiet är det många elever även på andra program
som också startar UFföretag.
– Det känns helt rätt eftersom många av våra elever här på skolan
kommer att arbeta i branscher där det är naturligt att starta eget
småföretag, säger Veronica som önskar att alla elever får den här
möjligheten.
ANNETTE PERJANS

DUBBEL VINST FÖR BÄCKÄNGSGYMNASIET
Under SM i Ung Företagsamhet kammade två UF-företag från
Bäckängsgymnasiet hem två priser vardera.
Gro UF och Lättetikett UF vann första och andra pris i
kategorin Årets UF-företag under riksfnalen som hölls
i Stockholm i maj. Eleverna går alla i tredje klassen på
Naturvetenskapsprogrammet med proflen Ledarskap.
Gro UF består av eleverna Alva Leufstedt, Amanda Hultgren,
Cajsa Klaesson, Oscar Källman och Sara Bresky. De vann
förutom Årets UF-företag även i kategorin Årets monter. Deras
produkt är en nedbrytpar odlingspåse med jord, näring och
fröer.
Lättetikett UF består av eleverna Nils Eickhoff, Tea Karpefors,
Stina Medelius, Mona Hagi och Emelie Öman. De vann i
kategorin Årets samhällsentreprenör. Deras produkt är kort
till födelsedagar och andra högtider. Skillnaden mot vanliga
kort är att korten är mer inkluderande än vanligt; till exempel
grattishälsning till ramadan.

Gro UF från Bäckängsgymnasiet vann bland annat Årets monter.

skola&lärande
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Mental träning är viktigt, Mahri Sörman sporrar killarna i Morgonjoggen
att utmana sig själva.

Tidig träning
tillsammans

MORGONJOGGEN TIPSAR!
Sju knep för att komma igång med träningen:
Kör inte slut på dig de första gångerna, då kommer du att uppleva
träningen som något obehagligt.

l

Två gånger i veckan ses sju elever från
Viskastrandsgymnasiet innan skoldagens början
för att träna tillsammans. Till sin hjälp har de sin
idrottslärare Mahri Sörman och ett stort fokus.
Klockan är bara sju på morgonen, men i Lund
byhallen är uppvärmningen redan i full gång.
Gymnasieeleverna Mattias Andersson, Jonathan
Hansson, David Oferlind, Sebastian Hansson,
Calle Björkman och Victor Ytell småjoggar runt
i cirklar.
– Se till att använda armarna, ropar Mahri
Sörman, idrottslärare på Viskastrandsgymnasiet.
Såklart Borås är på besök under Morgon
joggens torsdagsträning. Sju elever från Viska
strandsgymnasiets fordons och transport
program ses varje tisdag och torsdag morgon
för att jogga tillsammans. Med sig har de sin
idrottslärare Mahri Sörman, som hjälper dem
att utveckla sin springteknik och sporrar dem
att utmana sig själva.
– Det är mycket mental träning. De får inte
ge upp och de ska vänta in varandra. Det är lätt
att fuska när man springer själv, säger Mahri
Sörman.
Killarna tränar fram till halv åtta varje pass och
sedan bjuder skolan på frukost. De får också ta
tjugo minuter av sin första lektion för att hinna
duscha och äta i lugn och ro. Oftast är killarna
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Tänk på att träning är nyttigt för kroppen och hur mycket bättre du
kommer att bli än de som inte tränar.

l

l

utomhus och tränar, men i dag har de övningar
som lämpar sig bättre för inomhusträning.
– I dag ska jag börja med att flma killarna när
de springer för att se hur de har utvecklats. Och
sedan ska vi hinna med beeptestet, berättar
Mahri Sörman.
Killarna började springa tillsammans i februari.
Några av dem tränade redan innan, men för
vissa var det en helt ny erfarenhet.
– Jag som är lite överviktig hamnade alltid
efter i fotbollslaget när vi var ute och sprang
men nu gör jag inte det längre. Alla vill hjälpa
mig lite extra på traven för de vet att jag har det
lite svårare än vad de har, säger Erik Persson,
som har skadat benet och därför inte är med
och tränar i dag.
Målet med Morgonjoggen är detsamma
för alla; de ska springa milen tillsammans på
Kretsloppet i september. Men än är det maj och
killarna fokuserar på dagens träning. En efter
en springer de över det gröna golvet i Lundby
hallen, fram och tillbaka framför Mahri Sörman
som flmar dem med sin mobiltelefon. Tillsam
mans ska de sedan gå igenom flmerna och se

Gör ett träningsschema och träna samma dag eller dagar varje vecka.
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Känslan efter träningen är härlig, fokusera på det när det känns jobbigt.

l

Träna tillsammans med andra, då kan ni hjälpas åt och pusha varandra.

l

Sätt upp ett mål med träningen. När det är uppfyllt, sätt upp ett nytt.

l

Hitta din grej, det du tycker är roligt och gör det!

Det underlättar att träna tillsammans, killarna springer alltid i grupp. Målet är att springa milen på Kretsloppet i september.

vad de ska tänka på och vad de måste träna
upp. Det går alltid att bli en bättre löpare.
– De ska lära sig att använda hela kroppen
och känna på motstånd. Därför varvar vi jog
gingen med vattenträning, coreträning, backträ
ning, intervallträning och så vidare, säger Mahri
Sörman.
Dagens andra övning är beeptestet. Ett kondi
tionstest som går ut på att man springer fram
och tillbaka mellan två punkter. Med jämna
mellanrum ljuder en signal och då gäller det att
vara framme vid en av punkterna. Under testets
gång minskas tiden mellan signalerna vilket
innebär att man måste springa snabbare och
snabbare ju längre testet fortgår.
Killarna radar upp sig vid Lundbyhallens

ena vägg. Mahri startar testet och ger signalen
för killarna att börja. Det är nu den mentala
träningen påbörjas, det gäller att hålla ett lugnt
tempo, i början är det lätt att springa för fort.
– Beeptestet blir som ett facit på vad de har
gjort, hur de har utvecklats, förklarar Mahri
Sörman.
Killarna springer med lätta steg och fokuserad
blick. Allt som hörs är gympaskorna mot golvet,
och signalen som indikerar att det är dags att
vända.
Initiativet till Morgonjoggen kommer från
Mahri Sörman. Viskastrandsgymnasiet nappade
direkt på hennes förslag eftersom det är viktigt
att uppmuntra eleverna att träna såväl i skolan
som efter. Eller som i det här fallet, innan.

– All forskning inom området visar att studie
resultat ökar med träning, säger Mahri Sörman.
Mattias Andersson och Sebastian Hansson
nickar instämmande. De är båda mycket pig
gare och tycker att det går bättre i skolan.
– Dessutom är jag inte lika sur, utan mycket
gladare, säger Mattias Andersson.
Alla killarna går i ettan, utom Victor Ytell som
går i tvåan. Tanken fnns hos Mahri Sörman
att starta liknande grupper, även inom andra
program.
– Folk kanske tvekar att vara med för de kan
ske tror att vi springer ifrån dem, eftersom vi
redan har tränat ett tag. Men vi springer alltid i
grupp, säger Calle Björkman.
Sebastian Hansson håller med:
– När vi springer i grupp så gynnar det alla,

oavsett om man är snabb eller långsam. Det ger
en gemenskap och det är också viktigt.
Beep! Signalen ljuder och Mahri Sörman ropar
att de är uppe på nivå tolv. Calle Björkman och
Victor Ytell är de enda som är kvar nu, de käm
par vidare men det börjar se tungt ut. Till slut
tar det stopp.
Killarna slänger sig ner på golvet, tränings
passet är slut för i dag och Mahri Sörman på
minner om stretchingen. Skoldagen börjar om
40 minuter och killarna ska strax kila iväg för
att duscha och äta frukost. Det pratas om som
marlovet som är nära nu. Men killarna har be
stämt att de ska springa en gång i veckan även
under lovet. Tillsammans ska de nå målet.
IDA SAAPUNKI
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100 år
av kunskap
I år frar Daltorpskolan ett mäktigt jubileum.
I 100 år har skolan tronat på höjden vid Druvefors.
Vi träffade två av skolans elever: Ingemar
Ringqwist och Varja Lindström. Tillsammans är
de, ja, inte 100 år, men väl 99.
– Jag tycker att det bästa med Daltorpskolan är att det är så många
olika nationaliteter här. Och att alla elever får ha sin egen stil. Det
är bra, säger Varja Lindström.
Hon är 16 år, går i klass 9f när den här texten skrivs, och har gått
på Daltorpskolan sedan fyran. Intill henne sitter Ingemar Ringqwist
som är 83 år.
– Jag började på Daltorpskolan när det var krig. Min pappa låg
i beredskap och var borta i tre år. Ändå var jag lycklig som barn.
Kamratandan i skolan var väldigt bra.
När Ingemar Ringqwist berättar förfyttas vi sekundsnabbt från
2016 till år 1940 då han var en liten pojke på sju år.
– Vi var 33 pojkar i samma klass. Det fanns en klass för pojkar, en
för fickor och en som var blandad. Eleverna gick i skolan måndag
till fredag och halva lördagen.
Ingemar Ringqwist och hans mamma bodde ungefär där Friskis &
Svettis ligger i dag.
– Fast det var inte bara bra. Eftersom jag bodde så nära hade jag
inte rätt till skollunch, utan var tvungen att gå hem och äta på mat
rasten.
Eleverna som åt i skolan fck varm mat. Ofta var det soppa, som
till exempel kålsoppa.
– På min tid hade skolan en köksträdgård. Jag fck vara med och
så rädisor, säger han.
– Vad mysigt det låter med köksträdgård, säger Varja Lindström.
Vad brukade ni göra på rasterna?
– På vintrarna åkte vi skidor. Annars puttade vi ofta kula och spe
lade boll.

En lektion i syslöjd. Lärarinnan som sitter längst till vänster hette
fröken Helga Johansson.
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En stor skillnad mellan då och nu är elevernas relation till lärarna.
När Ingemar Ringqwist var liten fck man inte säga ”du” till sin
lärare.
– Nej, man sa ”magistern” när man tilltalade läraren.
När läraren blev arg kunde han eller hon slå med sin pekpinne i
katedern.
– Vi hade respekt för våra lärare. Ibland hör jag att ungdomar
i dag skäller på sina lärare. Det tycker jag är tråkigt och konstigt,
säger han.
Varja Lindström säger att lärarna i dag oftast är väldigt bra och
kunniga.
– De är bra både på sina ämnen och på att lära ut, säger hon.
Men tillägger att lärarna ibland kan ha en tendens att titta mer på
hur elever är som personer än vad de presterar.
Vad gäller ämneskunskaperna fanns inte samma krav för 75 år
sedan som nu.
– Vår lärare läste engelska hemma med en vevgrammofon på kväl
larna. Sedan hade han samma lektion med oss elever i skolan dagen
efter, säger Ingemar Ringqwist.
När Ingemar Ringqwist gick i skolan fanns ingen skolhälsovård och
inget skolbibliotek. I skolans tidiga historia fanns det däremot bad
kar i källaren, så att elever som inte hade rinnande vatten hemma
skulle kunna bada och sköta sin hygien. Ända fram till 1970talet
bodde skolans vaktmästare i en lägenhet i själva skolbyggnaden.
– Det var spännande att gå ner i källaren och se när vaktmästaren
lade in ved och koks för att värma upp skolan på vintern. Skolan
hade vattenburen värme till klassrummen.
Samhällsutvecklingen märks naturligtvis i en skola. I dag fnns det
både fickor och pojkar i alla klasser. Elevdemokrati är en annan
självklarhet.
– Jag sitter i elevrådet och tycker att det är viktigt att det fnns.
Genom elevrådet får eleverna möjlighet att säga sin mening, påpeka
brister och komma med önskemål, säger Varja Lindström.
Digitaliseringen är förstås en av de största skillnaderna mellan då
och nu.

En lektionssal. ”Stor i orden, liten på jorden” står det längst ner på
den vita bokstavsafschen lutad mot svarta tavlan.

Ingemar Ringqwist och Varja Lindström – två elever ur Daltorpskolans många årskullar. Ingemar gick på skolan 1940–1947,
Varja avslutade högstadiet i våras.
– Jag har svårt att hänga med i det. På min tid hade vi planscher
och en jordglob. Vi skrev allting för hand, säger Ingemar Ringqwist.
Självklart är datorerna till stor nytta när elever ska söka informa
tion och lämna in skoluppgifter.
– Men visst kan tekniken vara distraherande också. Det är så
mycket som pockar på att det ibland blir svårt att fokusera på sko
lan. Och rättstavningsprogram är ju inte bara positivt. Det är bra
att veta hur ord stavas, säger Varja Lindström.
Ingemar Ringqwist kom ut i arbetslivet när det fanns ”hur många
jobb som helst”, som han säger. Han hade lärt sig att svetsa och
reparera maskiner.
– Jag har jobbat en hel del med elektriska motorer och också varit
chauför på en rörläggningsfrma.

Fröken Margaretha Ottenstedt med sin tredjeklass, vårterminen
1916.

Varja Lindström vet inte riktigt vad hon vill bli.
– Jag hoppas komma in på Natur Adventure på Bäckäng till hösten.
Det är en utbildning som ger mig många möjligheter senare, säger hon.
Det är ingen slump att Daltorpskolan liknar ett slott högt beläget
ovanför staden. 1916 var skolan en symbol för hur högt människor
värderade kunskap. Hantverket är gediget och materialet av allra
bästa kvalitet.
– När man tänker på det så är min skola väldigt fn och pampig. Se
bara på fönstren! säger Varja Lindström och får medhåll av Ingemar
Ringqwist:
– Det är fortfarande samma trappor som när jag gick här. Det är
verkligen en skola att känna sig stolt över.
ANNA VÖRÖS

Toaletterna. Inte det rum av avskildhet som senare generationer är
vana vid.
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Bodaskolan 7–9, en i stort sett helt ny skola, väntar på att eleverna ska kliva in och börja fylla salar
och korridorer med liv.

Bodaskolan
står redo för
sina elever
Det luktar nytt, och precis i början av juni syns fortfarande
någon enstaka hantverkare i lokalerna. Korridorer och
klassrum är tomma. Men nu tar snart 420 elever den nya,
fna skolan i besittning. Bodaskolan 7–9 är äntligen klar.

– Vi kommer att få den fnaste skolan och det
fnaste skolbiblioteket i hela Borås, säger Susan
na Karlsson, som är intendent på Bodaskolan
och också något av fyttgeneral.
Det är mycket att tänka på när en skola ska
fyttas. Eleverna på Bodaskolan fck under förra
läsåret jobba in några studiedagar. På så vis
slutade vårterminen några dagar tidigare och
tid frigjordes så att lärarna kunde påbörja fytt
ningsarbetet.
– Samtidigt som lärarna avslutar vårterminen
börjar de planera och packa för att fytta. Allt
material och alla möbler som ska tillbaka märks
upp så att det hamnar på rätt ställe i den nya
skolan, berättar Lennart Forsman, rektor på
Bodaskolan 7–9.
Omkring 75 procent av möblerna är nya men
skolan tar tillvara en del äldre möbler och fyt
tar tillbaka dem. Dessutom har en del möbler
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varit magasinerade medan Bodaskolan har
byggts om och dessa tas fram igen. En fytt
frma kör merparten av alla transporter men
vissa saker tar lärarna hand om själva.
– Jag vet till exempel att musiklärarna kör
instrumenten själva, för de är så rädda om dem,
säger Lennart Forsman.
Personalen har varit involverad under hela
byggprocessen och några har haft ett extra
ansvar i en byggrupp, som har träfats regelbun
det. Nu tar byggruppen också ett extra ansvar
när fyttningen genomförs.
– Det fnns ett stort egenintresse hos lärarna
att vara med och fytta. Alla vill att den nya
skolan, elevernas och deras arbetsplats, ska bli
bra, berättar Lennart Forsman.
Nu står eleverna snart utanför Bodaskolans
dörrar. De har fått kika in i skolan precis i slutet
av vårterminen och de har varit väldigt nyfkna.

Susanna Karlsson och Lennart Forsman gillar Bodaskolans bibliotek, som har en fantastisk rymd eftersom det sträcker sig
genom hela byggnaden på höjden.

– Jag tror att de har upplevt att de har varit i
ett provisorium men nu hoppas jag att de kom
mer att känna att de kommer tillbaka till sin
egen skola och att Borås Stad satsar på dem och
att vi tillsammans kan fortsätta att hålla skolan
fn och fräsch, säger Lennart Forsman.
Lokalerna är ljust färgsatta med björkträ i
skåpdörrar och ljust grå väggar som grund.
Till det har man valt ett antal accentfärger som
bryter av i milda pastelltoner. Materialvalen
är gjorda med tanke på att de ska vara så ljud
dämpande som möjligt.
Biblioteket, uppehållsrummet utanför biblio
teket och elevernas kafé sär hjärtat i skolan i
entréplanet. Bibliotekets takhöjd sträcker sig
genom tre våningsplan och har ett häftigt ljus
insläpp från ovan. I anslutning till uppehålls
rummet ligger skolledningens arbetsplatser.
– Vi kommer att ha våra arbetsplatser nära

eleverna och det är bra. Lärarnas arbetsrum lig
ger i anslutning till klassrummen och det gör
att de också har stor närhet till eleverna, säger
Lennart Forsman.
Det är i början av juni. Susanna Karlsson och
Lennart Forsman står där i den än så länge helt
tomma skolan. Men de har en bild av vad som
väntar.
– Jag tänker mycket på det organisatoriska. Vi
ska ha en bra struktur när vi börjar i höst så att
det blir en bra ordning för elever, personal och
föräldrar och så att vi kan behålla skolan så fn
som den är nu, säger Lennart Forsman.
– Jag är väldigt förväntansfull. Jag ser elev
erna framför mig i biblioteket och kaféet och
i klassrummen. Alla tycker det är roligt att gå
till skolan och vi har en härlig vikänsla här på
Bodaskolan, säger Susanna Karlsson.
ANETTE NORDBERG

Köket mättar 1 500
Bodaskolans kök lagar 1 500–1 700 portioner
per dag till Bodaskolan, Myråsskolan och
Fjärdingskolan samt till fem förskolor. Under
tiden skolan har byggts om har köket varit
utlokaliserat till gamla AMU Center. Samma
dag som skolan slutade, den 10 juni, lagades
den sista portionen i AMUköket. Sedan fck
Trandaredskolans kök ta över och under en
period leverera mat till de förskolor som Bo
daskolans kök normalt har hand om, medan
Bodaskolans kök fyttade.
– För personalen är det nya köket en stor
förbättring. Nu har vi ett kök som är dimen
sionerat för det antal portioner vi lagar, säger
enhetschef Pia Hultgren.
Utrustningen är till 90–95 procent ny. Nå

gon enstaka gryta fyttas med tillbaka från
AMUköket och en del bänkar och annat som
har varit magasinerat under ombyggnaden
plockas fram igen.
– Arbetsmiljön blir mycket bättre. Det är
lättare att hålla rent i ett kök som har rätt
dimension och ny utrustning. Bord och stolar
i matsalen är gjorda av material som dämpar
ljudmiljön, det är bra både för eleverna och
för personalen, säger Pia Hultgren.
En annan fördel i det nya köket är att det
fnns en särskild serveringsdisk för de elever
som äter specialkost. Inne i köket är special
kostköket avskärmat från övriga köket, vilket
gör det säkrare för elever med allergier.
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13 miljoner ska
minska barngrupperna

Borås spindeln
i textilt nätverk

Förskolorna i Stadsdelsförvaltningen Norr kommer att få 13 miljoner
kronor i statliga bidrag under kommande läsår. Pengarna är öronmärkta
och syftet är att sänka antalet barn per avdelning. De kommer gå till
personal, material och lokaler.
13 miljoner kronor motsvarar ungefär 26 årsarbetare och det kan
därmed innebära en ökning av personalstyrkan med tio procent jämfört
med i dag. Totalt fck de tre stadsdelarna i Borås Stad 39 miljoner
kronor för att sänka antalet barn per avdelning i förskolan.

Från och med i år är Borås Stad ordförandestad för ACTE (European
Textile Collectivities Association), en sammanslutning av europeiska
textilstäder inom EU. I det textila nätverket samarbetar europeiska tex
tilstäder, bland annat för att knyta kontakter och utbyta erfarenheter. I
tre år ska ACTE ha sitt säte i Borås.
– Som ordförandestad ska vi leda och stärka den textila näringen i
Europa. Vi ska använda de erfarenheter vi har från Borås. Här har sta
dens, näringslivets och högskolans samarbete lett till en positiv utveck
ling, säger Anders Glemfelt, näringslivschef.
ACTE har medlemmar i tio europeiska länder, samt i Tunisien. Bland
medlemsstäderna fnns Lodz i Polen, Prato i Italien, Lille i Frankrike
samt Terrassa i Spanien. ACTE grundades i Portugal 1991 och Borås
Stad är medlem i ACTE sedan 2013.

135 kök KRAV-certiferas
Lyssna på
såklartborås:
boras.se/saklart

Miljöarbete för elever
Det fnns något som heter Aktivitetsschema
för pedagoger inom Borås Stad. Det är fyllt av
aktiviteter med koppling till miljö. Schemat
innehåller 19 årskursstyrda (från förskola till
högstadienivå) aktiviteter i Borås, som till
exempel besök hos en biodlare eller studie
besök på Rya kraftvärmeverk. Syftet med
Aktivitetsschemat är att pedagoger ska kunna
visa barn och elever praktiskt arbete runt
miljöfrågor.

Ekologisk mat är prioriterad som en konsekvens av en ökad
medvetenhet kring miljö och hälsofrågor i samhället. Denna
medvetenhet resulterar nu i en KRAVcertifering av
135 kök inom förskolan, skolan, äldreomsorgen
och gymnasieskolan i Borås Stad. Certiferingen
innebär att all restaurangpersonal utbildas om
ekologisk matproduktion och får kunskap om
vad KRAVcertifering innebär. Dessutom kom
mer minst 25 procent av den mat som serveras vara
ekologisk. Under år 2015 var 28 procent av maten som
serverades inom Borås Stads kostorganisation ekologisk, en sifra
som sannolikt kommer att öka framöver då tillagningskökens
ambitionsnivå är hög.

Nya förskolor på gång

Aktivitetsschemat fnns tillgängligt i digital
form via det pedagogiska nätverket
ping-pong, alternativt ta kontakt med Johan
Linderstad, Miljöförvaltningen, för ett exemplar.

Det fnns ett stort behov av förskoleplatser och många förskolor
håller på eller kommer att byggas de kommande åren. Så här ser
byggplanen ut:
2016: LärKan på Dammsvedjan öppnar i september.
2017: Kransmossens förskola på Trandared öppnar i augusti
Sagavallens förskola på Norrmalm öppnar i augusti
Kärrabackens förskola på Brämhult öppnar i november
Tallbackens förskola i Fristad öppnar i årsskiftet 2017/2018

Bäckängsgymnasiet
får större lokaler
I början av sommaren inleddes en omfattande om och till
byggnad av Bäckängsgymnasiet. På skolan ska tre våningar
skapas för nytt bibliotek, matplatser och ytor för elevskåp.
Utöver de nya lokalerna kommer även tillagningsköket och
vissa allmänna ytor att renoveras.
Den anrika skolan uppfördes i början på 1900talet och har
bedrivit undervisning i Borås i över 100 år. Skolan har byggts
ut fera gånger och nu ska lokalerna återigen utökas.
– Det är en sedan länge efterlängtad ombyggnad. Vi kom
mer att få öppna och rymliga lokaler med stort ljusinsläpp, det
kommer bli jättefnt, säger Pär Arvidsson Fäldt, gymnasiechef
på Bäckäng.
Ombyggnationen beräknas vara klar till sommaren 2017.
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Såklart Borås är en tidning från Borås Stad

Nyyrikki gör praktik som vårdhund på Ängsjövägen.

Vårdhund på prov
Två gånger i veckan dyker Leena Norrlin och labradoren
Nyyrikki upp på Ängsjövägen 2 i Rydboholm. Paret utbildar
sig för att bli ett vårdhundteam och gör praktik hos de äldre på
Ängsjövägen.
– Vi började lite försiktigt, eftersom vi är elever båda två. Jag
pratade med de boende och Nyyrikki var med. En del är lite
rädda för honom medan andra är vana vid hundar och gärna
klappar honom, berättar Leena Norrlin.
Efterhand som de har blivit kända hos de boende har de
kunnat göra mer. Nyyrikki har fått visa att han kan apportera,
alltså hämta saker, som de boende kastar iväg. Det blir rörelse
träning för den som kastar och när hunden kommer tillbaka
får han lite godis som den äldre får plocka upp ur en liten börs
och då tränar den boende sin fnmotorik.
– Ett annat härligt exempel är en person som aldrig ville gå
ut. Men när jag frågade om hen ville följa med ut och träna
Nyyrikki att gå bredvid en rullstol, så var det inga problem,
säger Leena Norrlin.
Det är ett politiskt initiativ att testa vårdhund inom äldre
omsorgen i Borås Stad.
– Från verksamhetens sida har jag bara fått positiva reak
tioner. Jag hoppas att vi kan jobba vidare med vårdhundar efter
försöket på Ängsjövägen 2. Men det är en kostnadsfråga. Nu är
det gratis eftersom det är praktik, säger Annica Olausson,
wområdeschef för kommungemensam äldreomsorg.

Dags för fest i Sjöbo
Sjöbodagen är en årligen återkommande fest med mu
sik och gemenskap kring många roliga aktiviteter på
Sjöbo Torg. Bland annat kommer spelare från Elfsborg,
uppträdande från High Chaparall och mängder med
aktiviteter för barnen, som ponnyridning, hoppborg
och ansiktsmålning. Dessutom blir det marknadsstånd
och en loppmarknad. Dagen anordnas av Borås Stad
tillsammans med AB Bostäder, Hyresgästföreningen,
Attendo, PRO och ABF.
Sjöbodagen äger rum lördagen den 3 september från
klockan 10.

Åter dags för
Hälsoveckan
17–23 oktober är det dags för
Hälsoveckan 2016. Det blir
som vanligt en vecka fylld av
spännande aktiviteter på temat
hälsa. Håll ögonen öppna när
programmet börjar bli klart,
du hittar det på boras.se/halso
veckan, på ditt närmaste biblio
tek eller mötesplats.

Tillgängligt
Speciallopp
Fredagen den 16 septem
ber arrangerar Borås Stad
tillsammans med Korpen
och Ik Ymer Kretsloppets
Speciallopp för personer med
funktionsnedsättningar. De
tre olika bansträckorna är
tillgänglighetsanpassade och
starten går från klockan 13
med mål på Allégatan.
För mer information, titta
in på kretsloppetiboras.se

Tyck till om
museets framtid
Just nu undersöker Borås Museum vad ett ett museum kan och ska
vara i framtiden. Vilken funktion och position museet ska ha och
om ett kulturhistoriskt museum kan
länka samman traditionellt hantverk
med ny teknik för att möta framtidens
utmaningar. En fråga museet tittar
på är om museet kan vara en arena
där lokalt är globalt – där arkitekter,
forskare, konstnärer, entreprenörer,
hantverkare, aktivister, historienördar,
odlare, slöjdare och tekniknördar sam
arbetar och präglar samtid och framtid.
Arbetet har sin utgångspunkt i att
Kulturförvaltningen vill att Borås
Hangar Design Group – Small Eco Houses.
Museum ska utveckla sin verksamhet
Kanske kan en futuristisk stuga passa i
de närmaste fem åren.
Ramnaparken?
Förhoppningen är att museet ska få
en nystart i och med jubileumsåret
2021, med nytt koncept och nya utställningar.
Om du vill vara med och påverka museets utvecklingsarbete är
du välkommen till medborgardialog under Hantverksfestivalen i
Ramnaparken den 27 augusti. Dialogen startar klockan 13.00.
Missa inte chansen att tycka till om museets framtid.
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kultur
Lash tar plats
i kultursoffan

Ernst Billgren vs Wilhelm von Kröckert

Två konstnärskap
– ett sökande jag
Ernst Billgren och hans alter ego Wilhelm von Kröckert
intar Borås Konstmuseums båda våningar i höst.
Det blir två olika och intressanta konstnärskap inom
samma person som får brytas mot varandra på museets
över 1 000 kvadratmeter utställningsyta.
I utställningen ställs de senaste årens måleri, som gjorts under
namnet Wilhelm von Kröckert, mot fram för allt Ernst Billgrens
1980talsmåleri. Hur kommer det sig?
– Det är början och slutet, helt enkelt.
Slutet … det får vi väl ändå inte hoppas?
– Nej, nej, men det senaste i alla fall …
Vad är utgångspunkten för dig?
– Det är roligt att undersöka vad en person är lokaliserad, vad ett
”jag” egentligen är. Det fnns inget riktigt bra svar, men många hy
poteser om vad det är gjort av. Det blir en intressant frågeställning
att arbeta utifrån. Speciellt i dag när det till och med fnns robotar
med något som kan kallas personlighet.
Varför är det en viktig fråga?
– I dag lever vi i en extremt egoistisk tid, speciellt i konsten där det
förutsätts att konstnären ska, och måste, utgå ifrån sig själv. ”Vara
sann och gräva i sig själv” är mantrat men så självcentrerat har det
inte varit under andra konstårhundraden.
Det var 2015 som Ernst Billgren blev Wilhelm von Kröckert, men
det är inte första gången han är en Kröckert.
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– Willhelm är precis som Ernst mitt dopnamn och jag hette
Kröckert under mina fem första levnadsår.
Vad var det då som hände för två år sedan. Varför något så
dramatiskt som att byta namn och konstnärlig inriktning?
– Det var mycket då. Jag bytte ateljé och motiv. Jag bytte faktiskt
så mycket som möjligt. Att byta namn var för att bryta mot det
gamla. Det var något med det där att vakna som Ernst Billgren
ännu en dag! Jag ville undersöka föreställningen om mig själv.
Så vem tror du att du är?
– Ja. Hm. Jag är intresserad av valfrihet. Så under en semesterresa i
Italien hade jag som projekt att göra andra val än jag brukar Jag tog
andra maträtter på restaurangen än jag i vanliga fall skulle valt och jag
köpte andra vykort till exempel. Efteråt kunde jag konstatera att jag
haft ungefär samma livskvalitet trots mina obekväma eller ovana val.
Det är till stor del omständigheter som avgör hur vi uppfattar oss själva.
Har det här något att göra med uppfattningen om varumärket
Ernst Billgren?
– Jag har många gånger blivit inbjuden att föreläsa om att leva
sitt varumärke. En del tror, speciellt från politiskt håll, att om en
konstnär bara har ett bra varumärke så löser allt sig. Det vill säga
den med ett bra varumärke att hänga på sin konst, säljer bra. Det är
en av orsakerna till jag att ville ta bort mitt namn. Varumärket. Jag
ville se om det fanns något annat som var intressant.
Hur känner du inför din 1980-tals konst?
– Den är toppen, men det är svårt att förstå hur det togs emot.
Kritikerna kunde knappt se att det var konst. Jag fck många gånger

frågan om vad det var jag egentligen ville. Det har hänt väldigt
mycket i konstsynen sedan dess. Tanken på högt och lågt i konsten
har nästan försvunnit i dag.
Varför tror du att det så?
– Vi människor verkar vara gjorda av en strävan att förändra. Vi
har något rastlöst över oss. Det är väl därför vi spridit oss till var
enda lilla kobbe över jorden.
Vad går du igång på konstnärligt?
– Det är intressanta frågeställningar som får igång mig. Jag är ju
intresserad av frågorna, svaren är inte lika spännande. För tillfället får
jag tillägga. Det fnns så mycket lust i det som jag ännu inte kan. Jag
ställer mig frågan om vad det sista jag egentligen skulle vilja göra är.
Och så försöker jag göra det. Jag provar nya saker som flm och tv.
Men måleriet är med dig hela tiden. Det kan du ju.
– Ja, jo. så är det.
Du är med ett verk i skulpturbiennallen, Skyddsängeln, i Norrby.
– Den gjorde jag på 1900talet på den kinesiska landsbygden ut
anför Beijing. Nu står den i en björkdunge på en ödetomt i Borås.
Jag har ingen susning om vad det berättar om eller vad det står för.
Jag är dålig på att lista ut sådant. Men jag är också en annan män
niska i dag. När jag ser den är det som att åka tillbaka till ett ställe
där man inte bott på 20 år.
Vem vill du ska gå på utställningen?
– Den som har lust. De som kommer ser olika utställningar efter
som de utgår från sig själva. Är det någon som tycker om det den
ser, så vill jag gratulera. Det ger väldigt mycket att tycka om något
men det är svårt och händer inte så ofta.
Är det något annat du vill berätta om?
– Nej inte som jag kan komma på. Men du kan säkert skarva ihop
lite själv också.
Na. Jag vet inte …
– Det klarar du säkert galant.
Tack.
CHARLOTTE OHLSSON

UTSTÄLLNINGEN
Ernst Billgren vs Wilhelm von Kröckert pågår 17 september
till 15 januari 2017. Under utställningsperioden kommer
Borås Konstmuseum ha utökade öppettider, och redan nu kan
museet ta emot bokningar för gruppvisningar. Boka genom
bokningar.konstmuseum@boras.se

Systrarna Sabina och Anfa Lashari från Hulta går under namnet
Lash. De slog i genom 2015 i tävlingen Nästa Nivå där de spelade
in Två fngrar, med Silvana Imam. Med en rytmisk rapp och sol
klara budskap har de tagit landet med storm.
Den 19 september gästar
de kultursofan i Måndagar
på Kulturhuset.
Vad kan fansen förvänta
sig av den nya EP:n?
– Nyskapande svensk hip
hop med handen på hjärtat.
Två tjejer som rappar som
två tjejer aldrig har rappat
förut.
Varför vågar inte unga
tjejer alltid ta plats, tror ni?
– Unga tjejer har svårt att ta plats eftersom de har förväntats ta
mindre plats, på grund av normer och kulturella strukturer i sam
hället.
Om ni fck ge ett råd till alla unga tjejer, vad skulle det vara?
– Våga ta plats tjejer. Talang har inget kön!
Har vardagen förändrats efter genombrottet?
– Vi jobbar precis som alla andra och försöker få vardagen att gå
ihop. Vi har mindre fritid eftersom det är mycket studiotid, inter
vjuer, resor och spelningar. Det är jättekul. Vi trodde aldrig att
vi skulle få stå och rappa på samma scen som Silvana Imam, Erik
Lund och Mapei.
Hur kommer det sig att ni bestämde er för att skapa en hip-hop
duo?
– Vi har alltid rappat och gjort musik, men det var nyårsafton
2015 i Malmö som vi bestämde oss för att satsa helhjärtat på
musiken tillsammans med vår storasyster och manager Maria
Lashari. Vinsten i Nästa Nivå 2015 kom väldigt lägligt, det gav
självförtroende som fck oss att fortsätta skapa musik.
MARIANNA HOLM-PETERSEN
praoelev från Engelbrektskolan

Utmana normer
på en måndag
Att utmana normer och synliggöra tabun handlar det om under
höstens Måndagar på Kulturhuset.
Aktuellt, angeläget och live med ett program som sopar rent i
hörnen, blåser bort förlegade uppfattningar och ifrågasätter gängse
normer.
Vi pratar om det ”skamliga” och synliggör tabun. Vi hänger i
baren och lyssnar på musik.
Inbjudna gäster är Sanna Lundell, Susanne Osten och Ahang
Bashi, Lash, Makode Linde, Maria Sveland med fera. Dessutom
blir det Nyhetsbar, Talk show med Sara Abdollahi och klassikerscen
där Selma Lagerlöfs liv och författarskap presenteras.

… och mer fnns utanför
På utställningsarenan utanför Kulturhuset, öppen dygnet runt,
kommer två utställningar att visas i höst. I september Childmothers
av den hyllade fotografen Pieter ten Hoopen och i oktober öppnar
en utställning gjord av Rädda Barnen med titeln, Barn på fykt.
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Plagg på gränsen
till skulptur
Redan när Textilmuseet nyöppnade med stjärnskottet Iris van Herpen föddes
idén till utställningen Shapes of Fashion – Nordic Artwear. Även i Norden fnns
kreatörer som gör plagg som befnner sig i gränslandet mellan skulptur och
klädesplagg, precis som nederländskan van Herpens.
– Under utställningen fck vi många frågor om vad man skulle ha
plaggen till. Van Herpens kollektioner har ett mer konstnärligt an
greppssätt än annat mode och liknar bärbara skulpturer. På Textil
museet började vi funderade på vilka andra modeskapare som har
samma arbetssätt som hon har, säger Eva Blomqvist, intendent på
Textilmuseet och producent för Shapes of
Fashion – Nordic Artwear.
Curator för utställningen är Cay Bond,
känd trendanalytiker, journalist och före
läsare med både bra kunskap och goda kon
takter i modevärlden.
– Vi har egentligen inte någon modekultur
i Sverige, bara en köpkultur. Mode är en eko
nomisk term här. Men på Textilmuseet och i
hela Textil Fashion Center handlar mode om Cay Bond
plagg med ett större värde, där form, färg och
material används på ett konstnärligt sätt: Det är något fantastiskt
som håller på att hända i det här klustret i Borås, säger Cay Bond.
Alla verk som kommer att visas har ett skulpturalt värde, men alla
går också att bära. De kanske inte fungerar för en skogspromenad,
men det är inte meningen heller.
Det är Cay Bond som valt ut de 13 som ställs ut, de festa svenskar
men också kreatörer från Danmark, Finland och Norge. Även om
de har skilda uttryck så är den gemensamma nämnaren att deras
kolleketioner utgår ifrån idéer och koncept, inte trender. Det fnns
exempel på verk som liknar fasta skulpturer på kroppen men också
mer födande plagg som danskläder.
– De 13 är starka och spännande i dag verksamma – eller snart
verksamma – kreatörer. Det fnns något nordiskt över dem, som en
urkraft! säger Cay Bond.

Fest och färd på Cabaret
Lämna dina bekymmer och kom till fristaden Kit Kat Klub när
Borås Stadsteater i höst blir en sorglös scen för den världsberömda
musikalen Cabaret. Föreställningen regisseras av teaterns konst
närlige ledare Ragna Wei som under 2015 regisserade den hyllade
familjeföreställningen Katitzi på Stora scenen.
I kulisserna hörs nazisternas marschsteg men på Kit Kat Klub
råder det fest, färd och dekadens. Hit söker sig den amerikanske
författaren Clif (Jesper Gester) på jakt efter romanstof. Han möter
klubbens stjärna Sally Bowles (Elin Bornell) och det omaka paret
utvecklar en stark relation. Men snart kan de inte längre blunda, na
zisterna mobiliserar och kastar en hotfull skugga över Tyskland.
Musikalnumren tolkas av elektrocellisten Chris Lancaster som i
sällskap med det internationella bandet ger låtarna nytt liv. Med
dansare från Balettakademin i Göteborg skapas en grandios helhets
upplevelse med över 20 artister på teaterns stora scen. Premiär den
26 november på Stora scenen.
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Vintern kommer tidigt till Borås Stadsteater i år då årets stora
familjeföreställning Snödrottningen av H C Andersen får premiär
redan den 1 oktober.
Den klassiska sagan får en ny tappning som ett magiskt musikal
äventyr för både barn och vuxna med sjungande blommor, rysliga
rövare och fera andra förun
derliga fgurer.
En vinter försvinner Gerdas
vän Kaj. Den ondskefulla
Snödrottningen har lockat
med honom till sitt avlägsna
rike av snö och is. Men Gerda
vägrar tro att han är borta för
alltid. Hon ger sig av på en
färd genom skog och över vat
ten, över berg och djupa dalar
för att nå till Snödrottningens
rike. På sin resa stöter hon på
lustiga, farliga och underliga
fgurer.
Kommer Gerda att hitta
Kaj och hjälpa honom att bli
sig själv igen? Eller har Snö
drottningen honom för hårt i Ur föreställningen Jag blir en bubbla.
sitt grepp?
Snödrottningen regisseras av Josefne Andersson med efektfull
musik av Dick Karlsson, båda kända från 123 Schtunk och den
tidigare Borås Stadsteater succén Stormen – Fritt efter Willam
Shakespeare. Ensemblen består av Stadsteaterns egna skådespelare
samt praktikanter från Högskolan för Scen och musik i Göteborg
och Teaterhögskolan i Malmö.
Hans Christian Andersen, den välkände danske författaren,
skrev över 200 sagor som till exempel Den fula ankungen, Den
lilla sjöjungfrun och Tummelisa. Hans verk fnns översatta till nära
150 språk och har bland annat inspirerat till ett fertal stora flm
klassiker, exempelvis Disneys animerade flmsuccé Frost från 2014,
som bygger på sagan Snödrottningen.
Teatern inleder dessutom sitt nya spelår med ett kärt återseende
med Jag blir en Bubbla (som blir ett monster som blir ett barn) av
Malin Axelsson, som spelade ett fåtal föreställningar under våren
och nu fyttar in på Lilla scenen med nypremiär den 20 augusti för
barn och vuxna från fem år.
I föreställningen får publiken genom teaterns kostymer och
masker själva leka olika roller.

Bild: ROBERT ELMENGÅRD

Originalet till Frost
på Stadsteatern

Sandra Backlund har specialiserat sig
på en teknik, stickning.

En cape av Pia Wallén, som har fördjupat
sig i materialet ullflt.

Hon menar att det är något med vårt ljus, naturen och kargheten
som påverkar konstnärerna till de uttryck de har.
– Det som skiljer de här kreatörerna från många andra mode
designer är att de ser samtiden och refekterar över den. De sväljer
inte den rådande tidsandan utan att ifrågasätta och undersöka var vi
står i dag. Det är inspirerande att se, säger Cay Bond.
– Det är snarare en konstutställning än en modeutställning, trots
att allt är bärbart. Frågan är var gränsen går mellan skulptur och
CHARLOTTE OHLSSON
klädesplagg, säger Eva Blomqvist.
SHAPES OF FASHION – NORDIC ARTWEAR
Utställningen pågår från 22 oktober 2016 till 26 mars 2017.

Mantel av Augusta Chavarria
Persson, utställningens yngsta
deltagare.

Medverkande: Bea Szenfeld, Martin Bergström, Anne Sofe
Madsen, Pia Wallén, Henrik Vibskov, Carolina Rönnberg, Astrid
Olsson och Lee Cotter, Tonje Plur, Augusta Chavarria Persson,
Sandra Backlund, Nikoline Liv Andersen, Elina Määttinen och
Helena Hörstedt.

Ett exempel på Carolina Rönnbergs
komplicerat veckade plagg.
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E-handel
ger fördelar
för de äldre
Hemtjänsten på Norrmalm har lärt boende att handla mat på
nätet. Tid som omvårdnadspersonal tidigare la i mataffären
tillbringas nu hos de äldre. Något som gynnar alla.
Hjördis Jonstoij, 96, bor på vård och omsorgs
boendet Margaretagatan 5 på Norrmalm. Den
na dag är det hennes tur att lära sig att handla
mat via internet.
Robin Ahlgren, undersköterska och gruppom
bud på boendet, hjälper de boende att beställa
mat via internet.
Han sätter sig på huk bredvid Hjördis och tar
fram en surfplatta för att visa hur det går till.
– Jag trodde aldrig att jag skulle börja med det
digitala i min ålder, säger hon.
I maj förra året startade ett projekt för att lära
äldre personer med hemtjänst att beställa mat
via internet. Tanken var öka tiden som person
alen spenderar tillsammans med de boende,
samt att skapa ett större självbestämmande hos
de äldre.
Projektet har varit trefalt lyckat; med en kvali
tetshöjning för de boende, ekonomiskt och för
personalens arbetsmiljö.
I dag är det ett 30tal boende på Margareta
gatan 5 och Norrmalms hemtjänst som köper
mat via ehandel och nu ska fer få möjligheten.
Hjördis Jonstoij bor i en egen lägenhet längst
ner i en av korridorerna. På dörren hänger en
träkrans med blomma i ett svart band. Hon tar
emot i sin lägenhet som har sovrum, vardags
rum, kök, toalett och balkong. Hon blir visad
hur ehandeln fungerar innan hon ska iväg på
gudstjänst i allrummet på bottenplan.
I vardagsrummet står tre gröna fåtöljer och en
tresitssofa i samma färg. Hjördis Jonstoij sitter
i en av fåtöljerna när Robin Ahlgren tar fram
en surfplatta. Han visar henne hur det fungerar
genom att ta fram matvarubutikens sida.
– Den köper jag, säger Hjördis och pekar på
blåbär, nyponsoppa och vaniljyoghurt.
– Älskar pepparkakor, det blir det vid jul,

30

säger hon när pepparkakorna kommer fram på
skärmen.
– Och leverpastej måste jag ha! Har en liten
vovve som kommer på besök ibland och då vill
jag bjuda på leverpastej.
Hon bläddrar bland sidorna och ser vad af
fären kan erbjuda.
– Även om jag är gammal är jag inte dement,
säger hon.
När hon suttit några minuter med surfplattan
utbrister hon.
– Var det så här enkelt? Herregud!
Robin Ahlgren är van vid reaktionen. Det är
många som reagerar på samma sätt som Hjördis
när de blir visade hur det fungerar.
– Det är så roligt när jag är ute hos brukarna
och kan se entusiasmen, säger han.
– Åh, kafe! utbrister Hjördis när bilden kom
mer upp.
– Åh, dumle!
Innan ehandeln fck boende, tillsammans
med personalen, skriva ihop en inköpslista.
Hemtjänsten åkte sedan till matafären, köpte
varorna, transporterade tillbaka dem och pack
ade upp. Tidigare spenderade två personer två
heldagar i veckan på att handla mat. Tid som
omvårdnadspersonal la i matafären i stället för
hos de äldre.
Anette Ryström är en
hetschef på Norrmalms
hemtjänst och har sett
hur lyckat projektet
varit.
– Omvårdnadsperson
alens kompetens ska
användas till rätt saker,
de ska tillbringa tiden
Anette Ryström
tillsammans med våra

En tur till butiken genom
ehandeln öppnar nya
möjligheter för många äldre
– som Hjördis Jonstoij, 96.
Robin Ahlgren guidar i den
digitala världen.

brukare, inte i en matafär. Inköp fnns det an
dra aktörer som kan göra, säger hon.
Efter en ordentlig introduktion har några bo
ende klarat av att göra sina inköp själva. Några
behöver lite extra hjälp av personalen eller
anhöriga. Vissa väljer att lämna en inköpslista
till personalen som då beställer maten via e
handeln.
– För nya brukare berättar vi att vi har e
handel och vad det innebär. Många tycker det
är spännande, säger enhetschef Anette Ryström.

– En del anhöriga väljer att själva sköta e
handeln och det kan skapa en trygghet, att veta
vad föräldrarna får i sig, fortsätter hon.
Genom att använda en surfplatta kan vissa
boende enklare göra sig förstådda vad de vill ha
genom att peka på bilderna på skärmen.
– Ofta handlar de samma saker men kan ha
svårt att uttrycka vad de vill ha. På surfplattan
fnns bilder och då blir det enklare att berätta
vad man vill ha, säger Anette Ryström.
Målet är att de boende ska bli så självständiga

som möjligt. Att bara behöva hjälp med beställ
ningen men att resten går av sig självt.
Till hösten öppnar ett nytt boende på Marga
retagatan 5 och då kommer kanske fer att börja
med att köpa mat via internet.
– Fler och fer av de nya som fyttar in är vana
vid datorer. Och det är något som bara kom
mer öka med tiden, säger enhetschef Anette
Ryström.
För boende som inte själva kan gå till afären
blir ehandel så nära det går att komma egna
turer i butiken. Genom att introducera ny tek

nik med nya möjligheter kan de boende få ett
ökat självbestämmande i vardagen.
– Det går att köpa allt på nätet i dag, som
kläder, skor och mat. Där fnns det en utveck
lingsmöjlighet för dem i omsorgsboende, säger
Anette Ryström.
Hemma hos Hjördis Jonstoij har det blivit
dags att gå på gudstjänst. Hon slår ihop surf
plattan och ger tillbaka den till Robin Ahlgren.
– Man kan lära sig nya saker, även vid min
ålder, säger hon och ler.
PETER SUNDBERG
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hållbart

Upphandling gör vi för din skull

Offentlig upphandling ...
Ordet ger kanske ofta en lätt
association till byråkrati, dålig
kvalitet och uttryck som ”billigast
möjligt”.
Mer sällan ger det associationer
till ord som ansvarstagande, hållbart
eller uttryck som ”Jaså, du pysslar
med upphandling? Sexigt!”.

Men tar du dig några minuter och läser vidare
så ser du kanske att de senare nämnda asso
ciationerna faktiskt är de som ligger närmast
sanningen. Förhoppningsvis kommer du se på
ofentlig upphandling med nya ögon och bilda
dig en annan uppfattning om begreppet.
Ofentlig upphandling är inköp av varor och
tjänster som en ofentlig myndighet behöver
göra. För att allt ska gå rättvist till publiceras
ett förfrågningsunderlag, en slags beställning,
som leverantörer sedan får lämna anbud på. En
eller fera anbudsgivare blir utsedd leverantör.
Ofentlig upphandling bygger på ett regelverk,
lagen om ofentlig upphandling eller LOU för
kortat. I huvuddrag ringar lagen in fem grund
principer:
l Likabehandling
l Ickediskriminerande
l Transparens
l Proportionalitet
l Ömsesidigt erkännande
Borås Stads upphandlingsavdelning låter sig
inte begränsas till enbart upphandling utan är
verksamma på många plan.
Nyligen inledde avdelningen ett stort projekt
som döptes till ”Sveriges bästa inköpsfunktion”
och syftet är att positionera oss i Sverigetoppen
inom ofentlig upphandling. Detta är avdel
ningens vision, deras strävan och vad de ska
arbeta för i allt de tar sig an. Visionen har också
en målbild som förklarar hur den ska nås:
”Vi skapar afärsmässiga upphandlingar som
leder till hållbara avtal och inköp där verksam
hetens och de politiska målen följs med hjälp av
en förankrad process. Detta utförs professionellt
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och med hög kompetens för Borås Stad och
parternas bästa”
Ja, den är lite lagom byråkratisk men om man
bryter ner den, vad står det egentligen då? Jo,
att avdelningen gör det den gör för Borås Stad
och dess invånares bästa, ditt bästa.
Avdelningen kommer att växa i styrka för att
tillgodose Borås Stads invånares behov i så stor
utsträckning som möjligt.
De sticker också in näsan på olika seminarier
så som Ehandelsstaden, sniker företagslunch
på Sinnenas hus och medverkar på Närings
livsdagen. Ambitionen är att synas så mycket
som möjligt och lära ännu mer om näringslivet
i Borås.

Upphandlingsavdelningen har precis sjösatt en
plan för samordnad varudistribution. (Gå gärna
in och läs om det på www.boras.se och klicka
dig fram till upphandling.
Där kan du också läsa om hur du kan anmäla
ditt intresse för att bli leverantör till Borås
Stad).
Sådär ja! Då har du fått en liten genomgång av
vad som försiggår bakom de lyckta dörrarna
på färde våningen på Kungsgatan 57. Har du
frågor, funderingar eller övrig feedback är du
välkommen att höra av dig till upphandlingsav
delningen.
MARTIN CLETTBORN

Tre myter och sanningar om upphandling
Kvaliteten på det kommunen köper
in är låg på grund av att man alltid
måste välja det lägsta priset.
Fel! Kvaliteten på en vara motsvarar det den
beställande verksamheten önskar. Behövs en
högkvalitativ vara, ställs höga krav helt enkelt.
Ofta fnns en direkt relation mellan höga krav
och höga priser, så en del av upphandlings
avdelningens jobb är att skilja på verksamhetens
önskemål och dess verkliga behov.

Upphandlaren har mycket liten kunskap om det de upphandlar och får
heller inte föra någon dialog med
tänkbara leverantörer på grund av
likabehandlingsprincipen.
Initialt är det inte ovanligt att man saknar dju
pare kunskap om det man ska upphandla. En
upphandling kan röra sig om allt mellan termi
nalglasögon, ismaskiner och höbalar. Det fnns
ingen människa i världen som har expertkunskap
om alla varor och tjänster en kommun behöver.

Däremot är det andra påståendet helt felak
tigt. En upphandlare får, bör och måste mer
eller mindre föra en dialog med näringslivet för
att kunna lära sig om marknaden och varorna.
Upphandlare är tråkiga byråkrater
som saknar sinne för humor.
Tråkigt kan tyckas, men de tar gärna den kulan
för att få förmånen att arbeta med upphandling
och göra Borås till en lite bättre plats att leva på
– och så tråkiga är de faktiskt inte.
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lättläst
Här hittar du lättlästa, korta sammanfattningar av några artiklar
i såklart borås. Fler lättlästa notiser fnns på boras.se/lattlast –> nyheter.
Nyanlända elever
går på CFL
Det senaste året har det kommit
många fyktingar till Borås.
Flyktingar som är
barn och ungdomar
går i skolan hos CFL.
CFL betyder Centrum för
ferspråkigt lärande.
Lärarna på CFL hjälper
de nya eleverna på olika sätt.
Personal ställer frågor
till eleverna om hur länge
de har gått i skolan i sitt hemland.
En tolk som kan elevens språk
är med och översätter frågorna.
Eleverna läser svenska hos CFL
innan de börjar
i den vanliga skolan.
Senare kan eleverna även få lektioner
i sitt modersmål,
alltså sitt eget språk.
Sidan 13
Små barn lär sig svenska
med hjälp av sagor
Bland fyktingar som har kommit
till Borås fnns familjer
som har små barn.
Forskare säger att det är viktigt att
en liten ficka eller pojke
blir bra på språket som
familjen pratar hemma.
Då har barnet lättare
att lära sig svenska.
På många förskolor i Borås
fnns därför sagoböcker
på olika språk.
Böckerna om Alfons Åberg,
apan Nicke Nyfken
och Pettson och katten Findus
fnns på bland annat arabiska,
somaliska och dari.
Barnen kan läsa och lyssna på
sagor på sitt eget språk.
Det blir då lättare för barnen
att lyssna på sagorna på svenska
och att tala svenska.
Sidan 12

Färre elever ska stanna
hemma från skolan
Ibland låter elever bli
att gå till skolan.
En elev som stannar hemma ofta
missar väldigt mycket.
Då kanske eleven stannar hemma
ännu mer.
På Hestra Midgårdsskolan
vill personalen hjälpa elever
att komma till skolan varje dag.
Så fort personalen märker
att en elev är hemma mycket,
pratar de med elev och föräldrar.
– Vi vill hjälpa eleverna att lyckas,
säger rektor Christina Asp Olsén.
Projektet på Hestra Midgård
gäller eleverna i årskurs ett till tre.
Fem andra skolor är också med.
Västra Götalandsregionen är med
och betalar för projektet.
Sidan 8

Barnen på Parkgårdens förskola får lära sig
att odla grönsaker.

Barn och personal
arbetar för bättre miljö
På Parkgårdens förskola på Norrby
arbetar barn och personal
för en bättre miljö.
Barnen får lära sig att vi i Borås
sorterar våra sopor.
Barnen får också lära sig
att så frön som blir grönsaker.
Personalen på förskolan
arbetar med något som heter
Grön Flagg.
Grön Flagg handlar bland annat om
hur vi människor använder
vatten, elström, saker och kläder.
Det bästa är om vi låter bli att slösa.
Sidan 6

Elever trivs med rast-faddrar
på skolan
På Myråsskolan är vuxna ute på
skolgården på lunchrasten
två dagar i veckan.
De vuxna har barn eller barnbarn
som går på Myråsskolan.
De vuxna har på sig en gulgrön
väst.
På västen står det RASTFADDER.
Rastfaddrar är extra vuxna
som är på skolgården.
De gör att barnen känner sig
tryggare på rasten.
Om det blir bråk mellan elever
ska rastfaddrarna säga till
personalen på skolan.
Det är föräldraföreningen på Myrås
som har börjat med rastfaddrar.
Rastfaddrarna får ingen lön.
Men när de har jobbat klart
får de lunch i skolans matsal.
Sidan 10
För-skolor hittar ny personal
på nytt sätt
Förskolor i Borås ville lättare
hitta ny personal.
Chefer på förskolor ordnade
speeddejtning.
På en speeddejt
berättar en chef och en personal
om sin förskola.
Personen som söker jobb
berättar vad den kan.
Efter tio minuter är mötet slut
och man träfar nya personer.
Efteråt skriver cheferna
vilka jobbsökande
som de är intresserade av.
De som söker jobb
skriver vilka förskolor
som de är intresserade av.
Alla förskolor som behöver
ny personal ska få det.
Förskolläraren Malin Elverius
fck nytt jobb
genom speeddejtning.
Sidan 9

Ingemar Ringqwist har fortfarande kvar den
lilla blå boken med sina betyg.

Daltorp-skolan
fyller 100 år
Daltorpskolan var färdig år 1916.
Skolan ligger som ett slott
på en höjd.
Skolan byggdes
i fnt och bra material.
Dagens elever går i samma trappor
som eleverna för hundra år sedan.
Eleven Varja Lindström är 16 år.
– Eleverna kommer från olika länder.
Alla får ha sin egen stil.
Det är bra, säger Varja.
Ingemar Ringqwist är 83 år.
Han gick på skolan
från 1940 till 1947.
På vintrarna tyckte han om
att titta på när vaktmästaren eldade
med ved för att värma upp skolan.
– Vi är stolta över Daltorpskolan,
säger Varja och Ingemar.
Sidan 20
Kultur-skola för unga med
funktions-variationer
På Kulturskolan i Borås kan unga
spela instrument, sjunga, måla
eller vara med i teaterpjäser.
Kulturskolan fnns för unga
med och utan funktionsvariationer.
Denise är 15 år
och sjunger i mikrofon.
– Man blir så glad av att vara här,
säger Denise.
Äldre ungdomar kan spela teater
på Ribbingsgården.
De spelar teater inför publik
precis som riktiga skådespelare.
Borås Stad vill också bjuda in
teatergruppen Röda Hjärtan
från Stenungsund.
Alla i Röda Hjärtan har
funktionsvariationer.
Sidan 4

Elever tränar tillsammans
före skolan
Ungdomar mår bra av att träna.
Forskare har kommit fram till
att det också går bättre i skolan
för unga som tränar lagom mycket.
På Viskastrandsgymnasiet
går åtta elever
som testar att träna tillsammans.
De tränar på morgonen
två gånger i veckan.
Idrottsläraren Mahri Sörman
leder träningen.
Killarna joggar tillsammans.
De tränar styrka, smidighet
och snabbhet.
I september ska killarna springa
Kretsloppet ihop.
– Jag tycker att det går bättre
för mig i skolan nu.
Jag har blivit mycket gladare,
säger eleven Mattias Andersson.
Sidan 18
Borås Yrkes-högskola
har fera nya utbildningar
Den som går på yrkeshögskola
studerar till ett speciellt yrke.
På Borås Yrkeshögskola
Finns nya utbildningar
till bland annat
textiltekniker, stödpedagog
och elinstallatör.
Flera saker är bra med kurser
på yrkeshögskolan.
Skolans personal frågar företag
vilka yrken som behövs.
Skolan ordnar bara kurser
som leder till yrken
där eleverna får jobb.
Den som studerar
får göra mycket praktik.
Praktik betyder att man jobbar
och använder det
som man har lärt sig.
Nio av tio elever
som har läst på yrkeshögskolan
får jobb efteråt.
Sidan 16

Äldre får hjälp att
handla mat på internet
Personal i hemtjänsten
hjälper de äldre att köpa mat.
Förut fck personalen en lista.
De åkte till en matafär
och handlade maten på listan.
Det tog mycket tid.
Nu lär personalen i hemtjänsten
de äldre att beställa mat på internet.
Anställda från matafären
kör hem maten till de äldre i stället.
Hjördis Jonstoij är 96 år.
Personalen Robin Ahlgren visar
hur Hjördis ska välja mat
på matafärens hemsida.
– Oj, vad enkelt det var att
handla på nätet, säger Hjördis.
Sidan 30

Hjördis Jonstoij väljer mat på nätet.

I augusti börjar eleverna
på Boda-skolan i sin nya skola
Eleverna i årskurs 7, 8 och 9
på Bodaskolan
kommer till sin nya ombyggda skola
efter sommarlovet.
Nya Bodaskolan är väldigt fn.
De festa av möblerna är nya.
Det nya skolbiblioteket är ljust.
Biblioteket går genom tre våningar
i skolan.
Lärarna kommer att ha
sina arbetsrum
nära klassrummen.
Sidan 22
LÄTTLÄSTNOTISER AV ANNA VÖRÖS
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korsord
Vad tyckte du mest om
att läsa i Såklart Borås?

Skicka in din lösning
och svar på frågan till
Såklart Borås
501 80 Borås
senast 30 september så har du chans
att vinna ett litet pris.
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