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Fristående stöd
för kränkt elev
Borås Stad har från i höst ett elevombud.
Elever och vårdnadshavare till elever i grundskolan kan vända sig
till elevombudet i fråEO (Elevombud)
gor som rör kränkande
kan t ex hjälpa till
behandling.
med kontakterna
– Elevombudet kan
med skolan och andra
ge barn och vårdnadsmyndigheter.
havare stöd och hjälp
att gemensamt komma
vidare, och bli lyssnade
på, säger Johanna Armå, som är Borås Stads
elevombud, EO.

Förskoleprojekt
gör halt
I Gånghester, i randen av Kransmossens friluftsområde, har Borås Stad planerat att bygga en förskola med stomme i massivt trä. Såklart Borås har
skrivit om projektet i tidigare nummer.
Nu har Lokalförsörjningsnämnden tills vidare
stoppat projektet. När man gått igenom de inkomna anbuden och förhandlat med anbudsgivarna
fann man att det blir för dyrt.
Mot bakgrund också av att befolkningsprognosen för området visar vikande sifror har man
beslutat att senarelägga det spännande förskoleprojektet.

EO, är en tjänst som i likhet med äldreombudet är inrättad efter ett politiskt
förslag, och fristående från grundskolan.
EO kan hjälpa till med kontakterna med
skolan och andra myndigheter, och informera
om rättigheter och skyldigheter. EO arbetar
under sekretess, och för inga uppgifter vidare
om elev/vårdnadshavare inte önskar det.
Elevombudet är inte heller en juridisk
instans som prövar beslut eller utövar tillsyn.
Elevombudet Johanna Armå nås via Borås
Stads växel, eller telefon 0734-328447 och
e-post johanna.arma@boras.se

Tredje året
med vintercyklist
För tredje året i rad
deltar Borås Stad i
projektet Vintercyklist
för att få fer att cykla
på vintern. Av dem
som anmäler sig på
boras.se väljs 40 deltagare ut.
Deltagarna får dubbdäck och däckbyte i
utbyte mot att de åtar
sig att cykla minst tre
dagar i veckan. Majoriteten av förra årets
deltagare uppgav att
cyklingen gjorde att de
mådde bättre och kände sig mindre stressade och att de kommer cykla även denna vinter.
Feedbacken från deltagarna i projektet hjälper Borås Stad att ge cyklister bättre förutsättningar att cykla vintertid.

Läs mer och anmäl dig på boras.se/vintercyklist
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Såklart Borås är en tidning från Borås Stad

Ett par frågor till ...
... RANGBAR MOHAMMAD
säkerhetschef i Borås Stad
Hur går det med säkerhetsarbetet?
– Vi jobbar mycket aktivt på många olika
områden och plan. Stor vikt har lagts på det
interna säkerhetsarbetet i Borås stads verksamheter. För att öka tryggheten för personal,
brukare och besökare.
– Vi har också stärkt vår evenemangssäkerhet
genom tydligare roller, samverkan för att skapa
strukturer, ansvarsområden, säkerhetsplaner och inte minst vägledning
gällande tillstånd, uppföljning och kravställning. Det ska vara enkelt,
säkert och attraktivt att arrangera och besöka evenemang i Borås.
– Vi arbetar också med stadens krisberedskap och säkerhetsfrågor på
olika nivåer, perspektiv och samverkansformer. Det handlar om att stärka
tryggheten ute i stadsdelarna och göra förebyggande insatser i samarbete
med skola, polis, räddningstjänst, sociala myndigheter och andra.
– Ett annat område är att identifera risker kring samhällsviktiga
funktioner som elförsörjning, dricksvatten, livsmedel och annat för att
förebygga incidenter, minska sårbarheten och se till att en krisorganisation
fnns redo om något skulle hända. Vi har också utmaningar i form av
bränder, oväder och torka. Borås Stad ser allvarligt på de här frågorna,
och därför skärper vi vårt arbete för att stå starka.
– Vi ser också vikten i att värna om de frivilliga organisationer som
kommunen har samarbete och samverkan med vid incidenter eller allvarliga händelser. Det är viktigt att vi också kan aktivera vanliga boråsare för
att hjälpa till vid behov.
Det låter som ett omfattande arbete?
– Det är det, men det är viktigt att kommunen arbetar klokt och systematiskt med säkerhet och krisberedskap, inget får lämnas åt slumpen.

Parkeringsautomaterna
har fått kläder
Hela 70 procent av dem som parkerar i
Borås betalar med mobilen. Därför har
Parkeringsbolaget tillsammans med Tekniska förvaltningen beslutat att ta bort
automater.
Under en första testperiod får parkeringsautomaterna huvor över sig för att
man ska ha möjlighet att utvärdera vilka
som ska tas bort permanent. Självklart
kommer det fnnas gott om automater
kvar för dem som hellre betalar med kort
än med mobilen. Bland annat kommer
fera parkeringsautomater bytas ut mot
miljövänliga solcellsdrivna varianter.

Förskola med
estetisk profl
Nya KreaNova i slänten bakom Almåsgymnasiet på Norrby är
en förskola med estetisk profl och höga ambitioner, lite av rymdskepp, teater och konstnärlig verkstad.
– Vår estetiska profl ska synas och kännas. Jag är jätteglad och
stolt, inte minst över alla medarbetare, sade förskolechefen Jessica
Kjellén när den arkitektoniskt spännande förskolan invigdes tidigare i höst med bland annat teater.
– Teater är ett fantastiskt verktyg för att möjliggöra för alla barn
att erhålla ett språk, att förstå olika innehåll och sammanhang.
Att ha ett språk är en demokratisk rättighet, sa förskolläraren
Pernilla Tomasdotter.

Hårt arbete i skolan
har gett gott resultat

N

u är hösten här med svalare vindar, löv i härliga färger
och badkläderna ligger undanstoppade för denna säsong.
Med höstens intåg startade också våra skolor sin hösttermin och många förväntansfulla elever stod med
pirriga magar i väntan på att få börja skolan, eller börja ett nytt år
i skolan.
Skolorna i Borås har genomgått mycket de senaste åren. För ett och
ett halvt år sedan gjordes den kommunala organisationen om och
vi fck facknämnder och fackförvaltningar. Omtaget innebar en
Förskoleförvaltning, en Grundskoleförvaltning och en Gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltning, där strategiska frågor för samtliga
kommunala för-, grund- och gymnasieskolor behandlas under
samma tak fast på olika våningar.
Sedan dess har mycket hänt. Det vore en lögn att säga att det har
varit enkelt. Skolinspektionens granskning av förskolor och skolor
i Borås Stad var hård och vi ställdes inför tufa utmaningar. I dag
är nästan alla anmärkningar avskrivna och vi ska vara stolta över
detta. Samtidigt har det skapats ännu fer bygglov och planbesked,
byggnationer med mera. Det är ett sundhetstecken och Borås är
på banan och på väg framåt. De senaste fyra åren har över 70 förskoleavdelningar byggts, det har renoverats skolor och diskuterats
platser för framtida skolor. Det är både behövligt och viktigt för
vår växande stad.
Ja, bildningsklustret i Borås mår bättre än på länge men vi är ännu
inte nöjda. Fler förskolor är i startgroparna att börja byggas och
ännu fer skolor är planerade att få rejäla lyft. Allt för att minska
barngrupperna och göra våra barns och ungas ”arbetsplats” så
välkomnande och trivsam som möjligt.
Ett bevis på att våra skolor är på banan igen är beskedet som kom
i våras om Borås Stads gymnasieskolor. Resultaten i SKL:s nationella
Öppna jämförelser 2018 visar att Borås Stads gymnasieskolor under
läsåret 2016/2017 placerade sig bland de bästa 25 procenten av
landets kommuner vad gäller gymnasieexamen inom de 3 år
gymnasieutbildningen pågår.
Samtidigt fortsätter satsningarna på våra bildningsstadier. De
nybyggda förskolorna har alla fått varsin proflinriktning, något vi
tror kan vara gynnsamt för såväl barn som pedagoger och barnskötare. Stora satsningar har gjorts på autismspektrumtillstånd
(AST) och fritidshem, och vi vill fortsätta vårt viktiga
arbete med elevhälsan bara för att nämna något.
Vi har fortfarande en väg kvar att vandra men
den har blivit rakare. Vi kommer att fortsätta
vårt arbete för att vara en kommun med ett
välfungerande, tryggt bildningskluster och
där samtliga pedagogiska insatser är de bästa
pedagogiska insatserna.

Ulf Olsson (S)
Kommun
styrelsens
ordförande
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Bilder: ANNA SIGGE

porträtt
Undersköterskan Omar Alrifai i samspråk med
en av de boende på Sanderökroken 1 i Sandared.

Omar fxade språket
med Sunes och Pippis hjälp
Han kom till Sverige 2013, fokuserad på att lära sig språket och
skaffa ett jobb. Men det tog bara ett och ett halvt år för Omar Alrifai
att bli undersköterska och få jobb på ett omsorgsboende med inriktning
mot demenssjukdom. Allt börjar med språket. Språk och envishet.

I oktober är det fem år sedan han kom till
Sverige.
– Det gick ganska smidigt, säger han enkelt.
– Jag var helt fokuserad på språket först. Jag
ville få jobb så snabbt som möjligt, men det
spelade inte så stor roll vad jag fck för jobb. Jag
fokuserade på språket. På riktigt.
Han blev färdig med sf, svenska för invandrare, på tre månader, och läste in en del
grundläggande saker som han behövde för att
gå vård- och omsorgsprogrammet, som samhällskunskap och Svenska 1.
Det låter snabbt, att göra sf på 3 månader?
– Jag läste mycket hemma på egen hand, på
nätet och annat. Jag ansträngde mig jättemycket. Det var mitt liv: svenska, svenska, svenska.
Han tittade på gamla svenska flmer, såna
med text, sånt som han hittade på youtube.
– Pippi Långstrump, Loranga, Sune i Grek-

OMAR ALRIFAI
Ålder: 38 år.
Bor: Lundaskog.
Yrke: Undersköterska på
omsorgsboendet Sanderökroken 1.
Intressen: Läser, tränar lite på gym,
träffar kompisar.
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land, du vet, allt, barnflmer. Jag kunde sitta
åtta, nio, tio timmar och titta. Pausade, översatte, fortsatte, pausade, översatte med Google
translate och appen Lexin.
Du måste ha pratat mycket också?
– Det är svårt här i Sverige att börja prata
med okända människor. Så jag gick till kyrkan,
jag bodde i Skövde då, och fck vara med i
språkkafé. Där var svenskar som satt och pratade med oss. Om de såg att du inte hängde med
så anpassade de språket så man förstod. Det
fanns andra kyrkor som gjorde samma sak, så
jag deltog i Falköping på onsdagar, i Skövde på
torsdagar. Och jag är inte det minsta religiös.
Men där började jag prata.
– Jag härmar, jag gillar att härma, skrattar
Omar och berättar att han spelade in sig själv
också, för att höra hur han uttalade orden.
– Jag hade problem med p och b till exempel.
Jag hörde att jag sa b där det skulle vara p.
Omar Alrifai lämnade Syrien och tog sig till
Sverige 2013. Hamnade i Skövde och senare i
Borås. Det lilla han visste var att det var ett fritt
och sekulariserat land. Kallt och med snö. Men
ett land där det skulle vara lättare att leva.
– Och det var det, säger Omar Alrifai.
Nu jobbar han som undersköterska på Sanderökroken 1, ett omsorgsboende med inriktning på demenssjukdom.
Där började han vikariera redan ett halvår
innan han slutfört sin vårdutbildning.
Utbildningens tre terminer pluggade han in
på två. Han säger att han tjatade på sin rektor
om det. Rektorn tyckte inte det lät som en bra
idé, men vek sig när Omar på prov läst in en
av tredje terminens kurser under den andra
terminen.
– Jag tror mycket på att tjata, säger Omar
Alrifai och ler.
Omar Alrifai är glad och tacksam för all den
hjälp han fck från Almåsgymnasiet, och från
sin chef på Sanderökroken 1, Rebecka Plado.
– Hon gav mig kvällspass, så att jag kunde gå
till skolan på morgonen. Jag började klockan
åtta, och var hemma klockan 23. Från början
skulle jag bara hoppa in på några pass, men det

var många sjukskrivningar just då, och jag fck
jobba 100 procent. Sedan kom sommaren 2015,
och då jobbade jag hela sommaren, och sen har
jag jobbat sedan dess. Jag fck fast jobb 2016.
Vad hade du för utbildning när du lämnade
Syrien?
– Jag var frisör. Men jag jobbade med en del
annat också, i restaurangbranschen och annat.
Jag läste ett år på universitetet. Men utbildningar som du har i Syrien kan inte valideras
här, du måste läsa om. Och det hade jag inte
tid med.
Nu är det Omar Alrifai som klipper de gamla
på Sanderökroken 1.
– Det ser jag inte som ett jobb, utan som en
aktivitet, som gör dem jätteglada. Särskilt
kvinnorna gillar det.
Är Sverige ett komplicerat samhälle att
komma in i?
– Nej, men det fnns saker man
måste förstå. Svenskar säger inte
alltid vad de tycker, de tänker.
Gör du fel så säger de inte det,
de noterar det bara. De kanske
tror att andra människor är
känsliga.
Omar berättar att hans
arbetskamrater inte rättade honom i början när
han gjorde språkliga fel.
Men nu gör de det.
– Jag sa till dem.
De trodde jag skulle
bli sårad, men jag
vill ju lära mig.
Omar Alrifai
har många tankar
om hur man
etablerar sig i ett
nytt land.
Han bästa råd
fnns sammanfattade här intill.
Men hans bästa
råd är detta:
– Språket,
språket språket.
ulf johanson

OMAR ALRIFAI OM VÄGEN IN
• Språket, språket, språket.
• Försök vara positiv. Jag gick en kurs om myndigheter och lagar och hur man söker jobb,
och jag upplevde att folk var väldigt negativa.
• Skaffa inte parabol. Den är invandrarens
största fende. Man fastnar så lätt i sitt gamla
liv. Och barnen lär sig ändå ditt modersmål
när du talar med dem. Jag känner en person
som bott här i tjugo år och som inte talar
svenska men som börjat läsa sf nu. Hon behöver tolk om hon ska besöka sjukhuset.
Det är dåligt för alla.
• En viktig grej: När man börjar lära sig svenska
så kommer man till en nivå där man klarar
sig, man kan handla i affären och till och med
jobba i vård eller industri, men man kan inte
tala eller skriva bra. Man stannar där, och
utvecklas inte mer. Då är man fortfarande
på samma nivå efter 23 år som efter 3 år.
• Det kanske är ord du inte förstår, men du förstår vad den andre vill säga, och då bryr du dig
inte om att ta reda på vad de där orden betyder.
Men man måste fortsätta, läsa, läsa, fråga.
• Sommarjobb är en jätteviktig väg in. Många
vet inte om det, men sommarjobbet är en
nyckel. Där kan man få erfarenhet och en
referens.
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Språk och struktur
lyfter Särlaskolan
På Särlaskolan har andelen niondeklassare som
är behöriga att söka till gymnasiet på ett år höjts
från 56 procent till 72,9 procent.
– Vi är glada över att vi ser en positiv förändring. Skolan har en jättefn personalkår som
månar om eleverna otroligt mycket, säger rektor
Jane Larsson.
Trots ökningen med nästan 17 procent-enheter
framhåller Jane Larsson att skolan fortfarande
har mycket att jobba med.
– Det är viktigt att stanna upp, utvärdera och
ompröva metoder. Det handlar också om att
tänka framåt, att se att det kan fnnas olika orsaker till att resultaten varierar från år till år.
Jane började på Särlaskolan i augusti 2017
och är sedan i mars
rektor för årskurs
7–9.

Lise-Lotte Torstensson som undervisar i engelska och tyska har jobbat där sedan 1999.
– Jag tycker om att jobba med olika målgrupper. En stor skillnad mot när jag började är att
en del elever inte har så mycket språk med sig,
kanske inte ens skolerfarenhet. Det kommer nya
elever under läsåret, säger Lise-Lotte.
Skolan ligger på Norrby och har många elever
med invandrarbakgrund. Mängden nyanlända
påverkar måluppfyllelsen.
– De kan saker, men inte alltid det vi här tänker att barn ska kunna. Det nya vi möter är ett
lärande för oss vuxna också. Det gäller att vara
nyfken, säger Jane.

SÄRLASKOLAN
Ligger: På Norrby, nära Resecentrum och Ramnasjön.
Rektorer: Jane Larsson (7–9) och Johanna Albertsson (F–6).
Personal: Cirka 60.
Elever: Cirka 450, drygt 200 på högstadiet.
Nior med gymnasiebehörighet: 72,9% (+ 16,9 från 2017).
Föräldrar: Får skriva på ett förväntansdokument vid terminsstart.
Fokusområden: Närvaro (”Om eleverna är närvarande går ju resultaten
upp, det säger sig självt”), strukturer på alla nivåer, tydlighet i undervisningen, ordningsregler och att ta emot nya elever på ett bra sätt.

Efter att utvecklingsenheten i
Borås Stad för två år sedan kartlagt en niondeklass med låg
måluppfyllelseprognos
jobbar personalen

mer med att tydliggöra lektionsstrukturer och
göra undervisningen mer tillgänglig.
– Inte bara svenskan är språkutvecklande, utan
vi arbetar med språket i alla ämnen. Nu går vi
igenom ord och begrepp som är viktiga för att
förstå en text innan vi läser själva texten. Vi
börjar i en annan ända än tidigare, förklarar
Lise-Lotte Torstensson.
Särlaskolan deltar även i Samverkan för bästa
skola, ett treårigt projekt som inleddes med en
nulägesanalys förra våren.
– Det var skönt att sitta med Skolverket, att
få frågor från experter som borrade i allt. Vi
hittade orsaker och bakomliggande omständigheter, grävde djupare och fck fnt stöd. Det
var verkligen skolterapi, minns Jane.
Stödet utifrån har hjälpt skolan att öka systematiken i sitt arbete. En insikt är att information behöver vara tydlig och grundläggande.

” I grunden handlar det om

att varje dag visa eleverna att
vi vill se dem lyckas.

”

– För de elever som är nyanlända handlar det
tre år sedan och nu går på gymnasiet bjuds in
om allt från att lära sig att läsa ett schema till
för att inspirera, säger Jane Larsson.
att visa dem var allt lig– I grunden handlar
ger. Vi märker tydligt om
det om att varje dag visa
vi missat det. Att någon
eleverna att vi vill se dem
inte kommer till lektiolyckas, att vi hjälper och
nen kan bero på att de
stöttar dem när de inte
förstår eller vet. Vi ska
inte kan läsa schemat.
aldrig lämna dem i stickSkolan kommer att
et med frustrationen.
ordna läxläsning, intensivträning och extra
Det är också viktigt att
undervisning, och arbetar
förmedla att det handlar
för att utveckla elevernas
om progression. Den
JANE LARSSON och LISEdelaktighet och motivasom varit i Sverige en
LOTTE TORSTENSSON, rektor
respektive lärare på Särlaskolan.
tion.
kort tid behöver längre
– Vi behöver prata om
tid för att nå målen, sähur ansträngning och resultat hänger samman,
ger Lise-Lotte Torstensson.
att det krävs mycket övning och träning för att
– Jag har aldrig träfat en elev som inte vill
lyckas, säger Jane Larsson.
komma någonstans. Vi ska prata om förmåga,
BELLA STENBERG
framgång och talang. Elever som kom hit för

fler grundskoleelever
behöriga
till gymnasiet
Årets lokala betygsstatistik
för årskurs 9 visar att
80 procent av samtliga
elever i årskurs nio i Borås
Stads skolor är behöriga
till gymnasiet och att det
genomsnittliga meritvärdet
ökat jämfört med förra året.
– Det är mycket glädjande att fer elever är behöriga till gymnasiet och att de lärt sig mer. Skolornas arbete med att utveckla undervisningen för
att möta elevernas behov visar resultat, säger Per
Carlsson (S), ordförande i Grundskolenämnden.
Totalt sett blev alltså fer niondeklassare i stadens
grundskolor behöriga till gymnasiet jämfört med
2017. Ökningen är 1,5 procentenheter och omfattar samtliga elever, även de nyinvandrade som har
gått kortare tid än fyra år i svensk skola.
Det genomsnittliga meritvärdet, det vill säga
betygen omräknat till poäng inför antagningen
till gymnasiet, ökade med 9,1 poäng från 212,8
poäng till 221,9 poäng jämfört med 2017.
Pär Arvidsson Fäldt, chef för Grundskoleförvaltningen:
– De festa av våra skolor har förbättrat resultaten. En del har till och med en kraftig ökning.
Det är hårt arbete och stort engagemang från alla
som arbetar i skolan som skapat de förbättringar
vi ser. Det är för tidigt att tala om trendbrott, vår
målsättning är förstås att bli ännu bättre, säger
Arvidsson Fäldt.
Också Ulf Sjösten (M), 1:e vice ordförande i
Grundskolenämnden, menar att det är för tidigt
att luta sig tillbaka:
– Vi har höga ambitioner med skolan i Borås
och det kvarstår mycket arbete att göra.
Behörigheten till gymnasiet har ökat mest på
Särlaskolan, 16,9 procentenheter (se artikeln här
intill), och Bodaskolans genomsnittliga meritvärde har ökat med 18,6 poäng. Sandgärdskolan
har den högsta andelen gymnasiebehöriga elever,
94,1 procent.
Engelbrektskolan har det högsta genomsnittliga
meritvärdet, 249,9 poäng.
Viskaforsskolans resultat har minskat sedan
förra året, andelen gymnasiebehöriga elever är
14,8 procentenheter lägre och det genomsnittliga
meritvärdet är 8,6 poäng lägre.
Nu arbetar personalen på Viskaforsskolan tillsammans för att vända resultaten. Inför terminsstarten har rektorerna, trots bristen på behöriga
lärare på arbetsmarknaden, lyckats rekrytera fera
behöriga lärare.
anna kjellgren

Bilder: ANNA SIGGE
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FAKTA PROJEKTET
Projektet är ett sätt att öka ungas
intresse för att arbeta i skolan
20 personer har anställts som vikarier
av det fyrtiotal gymnasielever som
deltog i rekryteringsdagarna våren 2018
Före skolstart genomgick de en åtta
dagar lång introduktionsutbildning
under ledning av lärare och specialister
från förvaltningen, och från högskolan
Vikarierna är anställda under höstterminen med möjlighet till förlängning ytterligare en termin.

”Att

Emelie Johansson säger att hon lätt skulle
kunna välja läraryrket.
– Lärare är defnitivt nånting som fnns på
kartan. Att få komma in i en verksamhet och
vara del av den … ja, då ser man det på ett helt
annat sätt.
Emelie tog studenten från Bäckängsgymnasiet
i våras, och har haft tankar på att bli socionom,
men att få pröva på läraryrket har på ett positivt
sätt breddat perspektivet, säger hon.
Vi sitter i ett klassrum i Fristadskolan tillsammans med Viktor Johansson och Arvid
Ivarsson, som båda tog studenten från Sven
Eriksonsgymnasiet i våras och liksom Emelie
nu jobbar här.
De är tre av de gymnasieelever som anmälde
intresse för Grundskoleförvaltningens rekryteringsdagar i våras, och efter en intensiv introduktion och utbildning nu är anställda som
vikarier i skolor i kommunen.
Rekryteringsdagarna omfattade såväl intervjuer
som övningar och till exempel ett förberett
undervisningsmoment.
Av de fyrtio som deltog arbetar nu tjugo i olika
grundskolor.
– Jag har redan tidigare funderat på att läsa
lärarutbildningen, och såg det här ganska mycket
som en möjlighet att få testa på. Det är jättekul,
säger Arvid Ivarsson.
Nu jobbar han som NO-lärare tillsammans
med Viktor Johansson, vars intressen legat
närmare försäljning och marknadsföring.
– Jag har börjat tänka i andra banor, men vet
inte riktigt vad jag vill. Jag ville ha den här möjligheten att utveckla min förmåga att leda en
grupp, och att nå ut till personer, säger Viktor
Johansson.
De tre är överens om att mötet med eleverna är
det roligaste med jobbet.
– Det roligaste är när man känner att man
väcker ett intresse hos eleverna, säger Arvid
Ivarsson, som lockas av ett yrke där man hela
tiden kan bli bättre och kunnigare.
– Det här att få möta olika typer av elever har
varit jätteintressant, att knäcka koden för vad som
funkar för olika elever. Och att få ta ansvar, säger
Emelie Johansson.
– … Och bekräftelsen man får när man har
undervisat om nånting och sen gör ett prov eller
en diagnos, och ser att eleverna faktiskt har lärt
sig nåt. Det är en härlig känsla som jag inte hade
föreställt mig, säger Viktor Johansson.

De går från gymnasiet
till grundskolan
Bilder: ANNA SIGGE

Lärarbristen är ett gissel för kommuner i hela landet.
Nu prövar Grundskoleförvaltningen ett nytt grepp för att öka intresset för
att arbeta i skolan. Såklart Borås träffade tre unga medarbetare som gått
direkt från sin egen gymnasieutbildning till vikariat i grundskolan.
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Förvaltningschefen Pär Arvidsson Fäldt har
tidigare arbetat vid två gymnasieskolor i Borås
och sett elever med förmåga att möta andra, leda
grupper och ta ansvar.
Det är bland annat de erfarenheterna som lett
till satsningen, även om idén föddes när rektorerna förra hösten hade svårt att rekrytera vikarier
på grund av högkonjunkturen.
– Vi vill få in fer på lärarspåret och samtidigt på
kort sikt täcka de personalbehov vi har. Och det
ser bra ut så här långt. Det är några få som kan-

ske känner att läraryrket inte är för dem, men det
stora fertalet fungerar mycket bra.
– Vi strävar förstås alltid efter att få behörig
personal. Men vi har alltid haft runt 10-15
procent obehöriga lärare i skolan, skillnaden här
är att de fått en förberedande utbildning, säger
Pär Arvidsson Fäldt.
Han berättar att Grundskoleförvaltningen också påbörjat ett samarbete med
högskolan i Borås för
att göra lärarutbildningen mer
attraktiv.
De tre vikarierna på Fristadskolan är
glada för den
förberedande
utbildning de
fått, och som
gett dem verktyg
för att klara till
exempel ledarskapet
i klassrummet, hur man
möter elever med olika behov,
och förstås kunskap om lagar och regler.
– Det var bra att känna att man var lite förberedd och hade lite koll när man kom ut i verksamheten, säger Emelie Johansson, som jobbar
som resurslärare i ett par klasser.
Arvid nickar instämmande.
– Jag tyckte man fck refektera mycket över
vad som gör en god lärare, och hur man själv
kan ta till sig de tankarna och råden och knyta
dem till den man själv är. Man kan vara lärare på
många olika sätt.
– Det går förstås inte att jämföra med en riktig
lärarutbildning, men det gav en trygghet som var
viktig, om rutiner, hur man lägger upp lektioner
och annat, säger Viktor.
De tre vikarierna på Fristadskolan har förstås
också stött på svårigheter.
– Att hitta strategier för att nå ut till dem som
har det tufast. Där får man ta stöttning av sina
kolleger, de mer erfarna. Men i det kan man
också själv utvecklas som person, säger Viktor
Johansson.
– På samma sätt som det bästa varit att möta
olika typer av elever, så har det också varit det
svåra. Hur räcker man till? Hur gör jag det bästa
för alla? Där har vi fått fantastisk hjälp av kollegerna i arbetslaget och av rektor, säger Emelie
Johansson.
Arvid Ivarsson är inne på samma spår:
– Jag tycker det svåraste har varit att veta hur

få möta
olika typer av elever
har varit jätteintressant, att
knäcka koden
för vad som
funkar för
olika elever.
EMELIE JOHANSSON

”

man ska bete sig i sin ledarroll. Jag har jobbat lite
som ungdomsledare under
gymnasiet, men det här kräver ett
annat sätt att vägleda, och olika för olika
elever. En del känner verkligen ingen motivation,
och vissa har bara svårt för något specifkt, och då
är det svårt att veta hur man skall hjälpa dem att
utvecklas så mycket som möjligt.
Hur har eleverna tagit emot er?
– Förvånansvärt bra. Man var lite orolig, att respekten inte skulle fnnas, säger Viktor.
– Vi har fått bra kontakt, men eleverna ser en
ibland mer som kompis, och då får man försöka
visa att man är läraren, säger Arvid Ivarsson.
Också lärarkollegiet har varit välkomnande
berättar de tre.
– De har behandlat oss som vilka lärare som
helst, men också varit väldigt öppna för våra frågor, säger Arvid. De värnar om oss.
Emelie instämmer:
– De förväntar sig lika mycket av mig som
av vilken utbildad lärare som helst. Det ger så
mycket. Det spelar ingen roll att jag är nitton och
kommer direkt från gymnasiet. Samma förväntningar.
– Vi har fått mycket ansvar, och det var det
jag ville, att känna på hur det är på riktigt, säger
Viktor.
Och hur skulle det kännas att starta en längre lärarutbildning efter det här året?
– Inspirerande, helt klart, säger Viktor Johansson.
ulf johanson

FAKTA FRISTADSKOLAN
… är en 79skola med cirka 350 elever.
… arbetar under mottot: ”Jag kan, jag vill, jag frågar – huvudsaken att jag vågar”.
… arbetar i fyra arbetslag med ansvar för tre eller fyra klasser var.
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Bild: JAN KANSANEN

skola
Kulturskolan på plats i nya lokaler

90rummare
med dansgolv
och högt i tak

Klass 5B och fastighetsskötaren Maths Kärrstedt.

I Sandared fxar
eleverna städrundan

Nu är Kulturskolan igång i nya
lokaler i Simonsland. 2000 elever,
58 anställda och ett hus fyllt av
möjligheter till dans, musik, teater,
cirkus, textil, design, ord och bild.

Måndag, onsdag och fredag klockan halv nio, i ur och skur, är det städrunda
på Sandaredskolans skolgård. Så har det varit i mer än 15 år. Men det är inte
städpersonal som gör jobbet – utan elever som får städundervisning.
Varje klass har en vecka i taget. 2-3 elever varje
gång är lagom, då fungerar det bäst som lektion,
berättar initiativtagaren Maths Kärrstedt, fastighetsskötare på Servicekontoret.
Vi får följa med klass 5B en lite gråmulen
höstmorgon. Som vanligt står Maths redo vid
skolans miljöstation. Den
piggt gula
städvagnen är
laddad med
blå sopsäck,
skräppåsar i
rullar, borste
och kratta.
Och det roligaste av allt
VIGGO NYSTRÖM
– två stycken
”plockpinnar” med gripklo, ett bra verktyg för
att få upp papper och småskräp från marken.
Klassen brukar lotta vilka som ska städa och
i dag blev det fer än vanligt, fyra stycken. Det
är ju inte varje dag som eleverna är med i tidningen ...
– Det är inte jättekul, men det är ju för något

” Det är inte

jättekul, men
det är ju för
något bra.

”
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bra, säger Viggo Nyström. Det är bra att vi
elever får hålla rent på skolgården själva, så att
inte vuxna ska göra allting. Klasskamraten Ella
Bonander håller med:
– Jag tycker inte om att göra det själv, men jag
tycker om att det blir rent och fräscht efteråt.
Charlie Kjellberg och Maria Pantakidis gillar
städrundan.
– Jag tycker att det är roligt att man får vara
med sina kompisar och städa och prata samtidigt, säger hon.
– Jag tycker det är bra att hålla rent på skolan
och så är det roligt också, säger han.
Att vara med och städa själv gör att man blir
mer rädd om sin skola, det är de överens om.
– Ja, man vill inte skräpa ner så mycket för
man måste ändå städa upp det sen, säger Viggo.
Städrundan är undervisning, enligt Maths. Så
vad är det barnen får lära sig?
– Att ta hand om sin närmiljö och inte skräpa
ner, svarar han.
5B:s lärare Marie Björklund håller med.
– Ja, hållbar utveckling i närmiljön, det är väl
där vi ska börja. Hur ska de annars förstå det
stora perspektivet sedan? säger hon.

När jag frågar eleverna om de tycker att fer
skolor borde börja med städrunda får jag ett
högt och enstämmigt ”JAAAA” till svar.
Viggo Nyström tycker det är bra att barnen
gör det så att lärarna kan ägna sig åt att lära ut
saker. Maria svarar eftertänksamt:
– Det är ett litet steg till att hjälpa mycket.
Om vi gör lite och andra lite, så blir det väldigt
mycket till slut.
– Städrundan fungerar så bra nuförtiden så jag
behöver inte följa med runt längre, men jag ser
till att det fnns plockare och påsar, och efteråt
tar jag hand om skräpet. Ibland får jag pufa på
lite i klasserna om någon glömt, säger Maths
Kärrstedt som även dragit igång en städrunda
på Sandhultskolan.
– Den rullar på bra en gång i veckan med
viss hjälp av mig. Även på Sandgärdskolan
(7–9-skola) fnns det ju elevstädare, det var
därifrån jag fck idén.
Städvagnen är lite symbolisk?
– Ja, det är den. Och med den får man med sig
grejerna och behöver inte bära någonting. Och
så är den rolig att köra tycker eleverna!
PIA MATTZON

Bilder: JAN KANSANEN

Kulturskolan i Borås har fyttat till nyrenoverade lokaler i de gamla industribyggnaderna i Simonsland. Med 4 500 kvadratmeter fördelade på
ett nittiotal rum, varav fera stora salar med högt
i tak, har den tidigare så trångbodda verksamheten fått ett enormt lyft. Det innebär också att all
verksamhet samlats i ett stort och välkomnande
hus, fortfarande i centrala Borås.
Det kommer inte som nån större överraskning att Kulturskolan inte hunnit få sitt väldiga
notbibliotek på plats. Och att cirkussalen inte
är riktigt klar med sin grova och lite storskaliga
utrustning.
Annars fungerar det fnt, undervisningen är i
full gång berättar producenten Jennica Dahlqvist.
– Det är superpositivt. Eleverna är jätteglada
och vill gärna hänga här.
Det återstår en del fnputs, en dörr som kärvar,
en tröskel som behöver fxas.
Och så behöver man göra något åt ett visst
akustiskt läckage från slagverkssalen.
Golvet i danssalen har just blivit klart när vi
talas vid.

När vi tittade in dagarna efter att man fyttat in
tidigare i höst fann vi ett hus präglat av nybyggarröra och stor entusiasm. Flyttlådorna ännu
stod ouppackade i rum och trapphus. I vartenda
hörn av huset pågick det verksamhet. Snickare,
golvläggare, danslärare, producenter, sånglärare,
elektriker och träblåsare i en sagolik blandning.
Producenten Sara Norén berättade att hon
trodde sig ha hygglig koll på huset. Jennica
Dahlqvist var inte lika säker på att hon inte
skulle kunna gå vilse, men när vi tog en rundtur
visade de båda imponerande lokalsinne.
Dansläraren Susanne Barman höll på att planera schema och grupper med ett par kollegor,
medan teaterläraren Helena Warg konstaterade
att det nya huset erbjuder strålande möjligheter
för samarbeten och spännande korskopplingar.
Vi gick förbi rekvisitaförrådet, som också innehåller tvättmaskiner, och in i danssalen där ett
gäng golvläggare arbetade med dansgolvet, som
har en luftspalt mot betonggolvet för att ge svikt.
Vi gick förbi övningsrum där snickare färdigställde akustikväggar, och golvläggare arbetade

också i den magnifka cirkussalen. Ett par träblåsare stod med varsin föjt och diskuterade,
medan ett par bildlärare diskuterade hur många
datorer men kunde få plats med i det aktuella
rummet. En tekniker pillade med några kablar
som tittade ut ur väggen.
– Det här ska bli en musikstudio, sa Jennica
Dahlqvist.
– Och här borta är kontrollrummet.
Sofor stod här och var i öppna lokaler. Det är
i dem som eleverna nu hänger och umgås när de
inte har lektioner.
Sångläraren John Nilsson såg fram emot att
höra hur akustiken i körsalen skulle fungera när
de sjungande eleverna var på plats.
I entréplan ligger den stora konsertsalen.
– Den har blivit fantastiskt fn, säger Jennica
Dahlqvist när vi talas vid.
Nu när höstterminen igång på allvar och kulturskolans 58 anställda och mer än 2 000 elever
fyller det stora huset med dans, musik, teater,
cirkus, textil, design, ord och bild.
ulf johanson
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samhälle

Liten hund
ger stor glädje

Tycke har uppstått mellan Bernt Bäckland och
den lilla hunden Berta. De trivs med varandra i soffan där
de sitter. Bernt säger att han haft djur tidigare i livet, och
det märks. Berta är terapihund, och vi befnner oss på
dagverksamheten på Rundeln på Göta.

I sanningens namn så favoriserar Berta inte
någon. Hon är mycket trevlig och nyfken på
alla i rummet, men dröjer sig gärna kvar mellan
Bernt Bäckland och Inger Johansson.
En gång i månaden, och ibland oftare, kommer terapihundföraren och resurspedagogen
Marianne Ericsson och Berta hit till dagverksamheten för personer med demenssjukdom.
Terapi- och skolhunden Berta är en bichon
havanais, 11 år gammal och utbildad för att arbeta också med okända, och skräms inte av en
rullator eller rullstol.
Hon börjar med att gå runt och hälsa.
Sen gör hon lite tricks.
Hon hämtar de plastringar i glada färger som
Marianne Ericsson delat ut till fem deltagare.
Sen letar hon lätt upp det godis som hennes
matte gömt i en annan plastkonstruktion och
får berättigade applåder.
Dagens clou är nog trots allt när Berta demonstrerar att hon kan teckenspråk och omväxlande
sitter, ligger och snurrar runt.
Det går åt en del godis förstås.
Berta rapar lite diskret.
Hon äter inte så mycket efter en arbetsdag,
berättar Marianne Ericsson.
Mellan varven lägger sig Berta på en pausflt.
Till slut tar Berta farväl. Hon har jobbat på
bra och är lite trött.
Bernt tar ett långt farväl.
Nu ska det istället bli gemensam tidningsläsning här på dagverksamheten.

Berta jobbar vid tre demenscentrum, och så är
hon skolhund, alltså att man använder hundassisterad pedagogik, säger Marianne. Hunden är
mycket användbar i de festa ämnen, inte minst
i matte, geometri och bild. Man kan också
skriva till hunden. Berta ingår också i ett RFSLprojekt för ungdomar med psykisk ohälsa.
Och hon besöker en dam som drabbats av en
stroke.

– Hon lugnar en orolig själ, lyfter en nedstämd. De festa fnner ro med hunden, säger
Marianne Ericsson.
– Så är det verkligen, säger undersköterskan
Teija Kivi och skrattar
när Sibylla Karlsson ställer sig i närheten för att
få chansen att hålla i kopplet när Berta lämnar
Rundeln för att gå till bilen.
ULF JOHANSON

Berta visar en av sina konster på
dagverksamheten Rundeln på Göta.

När Marianne Ericsson plockar ihop sina
grejor säger hon att hunden måste ha roligt på
jobbet, och det har Berta. Men det kommer en
dag då hon vill gå i pension.
Det är där hennes lillebror, Wilgot, 4 månader, kommer in i bilden. Han lär sig ruggigt snabbt och kan redan de festa av de här
tricken.
Men där är vi inte än.

SOCIAL TJÄNSTEHUND

Bernt Bäckland och diplomerade
terapihunden Berta har hittat ett
särskilt samförstånd.

Ett socialt tjänstehundsteam, alltså en hund och hundförare som arbetar inom vård, skola, omsorg
och liknande, består av en lämplighetstestad hund, som tillsammans med sin förare är utbildad och
examinerad och följer Socialstyrelsens vägledning för hund i vård och omsorg.
Föraren bör också ha en för arbetsuppgiften lämplig utbildning. Hund och förare arbetar tillsam
mans med en tredje person, en patient, elev eller omsorgstagare, i syfte att till exempel hjälpa dessa
att få en bättre livskvalité, ett ökat välbefnnande samt bättre ork och motivation.

M ARIANNE ER
ICSSON
terapihundföra
re och
resurspedagog.

Bilder: ANNA SIGGE
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samhälle

vip-kursen är ett
framgångsrecept

Ett kursmoment handlar om gränssättning.
– Har ni lust att visa, säger Kim Lindberg,
projektledare på området våldsprevention.
Marie Eliasson och Patrik Stigsson reser sig
och Marie tar några steg mot Patrik.
– Stopp, säger han och håller upp handen.
Han vill inte att Marie Eliasson ska komma
närmare.
Och sen ler de båda.
Det handlar om att sätta sina egna gränser.
Och att respektera andras.
Leif Löfdal, som i likhet med Marie och Patrik
gått kursen och nu är VIP-ambassadör fyller i:
– Vi gjorde ett rollspel som handlade om att
du har kompisar hemma hos dig, som vill käka
chips och titta på tv, men du ska upp och jobba
dagen därpå.
Då måste man säga ifrån.
I en fyra-hörn-övning föreställer man sig vad
man känner inför en tänkt händelse. Att någon
till exempel tafsar på din kompis. Vad gör du?
Låtsas som om det regnar? Säger ifrån? Säger till
någon annan? Varje hörn i rummet representerar ett alternativ, och så ställer man sig i det
hörn som bäst motsvarar det egna valet.
– Det är ett sätt att väcka de här frågorna och
fundera över hur man själv reagerar i såna situationer. Blir du rädd? Vilket ansvar har du? säger
Annika Tingman.

h
Patrik Stigsson oc
Marie Eliasson
demonstrerar
gränssättning.

Bild: ANNA SIGGE

VIP-kursen på tolv träfar har ett tema per
gång. Till exempel känslor.
– Då talar vi om just det att alla känslor är
okej, och att det är jätteviktigt. Ilska är en
viktig känsla, men alla handlingar är inte okej,
säger Kim Lindberg.
– Vi har en cirkel, säger Patrik Stigsson. Och
en triangel.
I känslocirkeln kan man måla sina känslor
med färgpenna. Ett sätt att sätta

Bild: ANNA

SIGGE

– Man känner sig tryggare. Jag rekommenderar
er att gå den, säger Marie Eliasson allvarligt.
Hon talar om den kurs som heter VIP, och ingår
i Borås Stads våldsförebyggande arbete.
– Det är ett fantastiskt koncept, säger Annika
Tingman, arbetskonsulent och VIPgruppledare.

De lever
farligt i trafken
Vi har alla sett Servicekontorets medarbetare fxa trasiga trafkljus
och vägmärken eller ordna avstängningar vid Kretsloppet.
Eller när de sätter upp gigantiska granar i centralorterna i juletid.
Mest utsatta är de kanske när de målar vägmarkeringar mitt i
trafken, med bilar, bussar och lastbilar farande bakom ryggen.

färg och ord på sina
ANNIK A T
INGM AN
känslor.
Arbetskonsu
le
Triangeln är ett
VIP-grupple nt och
dare
redskap för att resonera kring begreppen
tanke, känsla och handling, och hur de hänger
ihop. Hur en tanke kan leda till en känsla, som
i sin tur kan leda till en oönskad handling.
Patrik Stigsson förklarar:
– Man kan få en känsla och kroppen vill göra
en sak, till exempel ge någon en propp, men
man gör något annat istället, som att gå ut och
gå en stund.
– Det var ett jättebra exempel, säger Annika
Tingman.
Leif Löfdal berättar att han förklarat för sin
son att alla tankar och känslor är okej, men inte
alla handlingar.
– Han begrep direkt, säger Leif.
– Det är olika försvar man kan använda, alltså
inte karate och sånt, utan strategier vi använder
för att skydda oss, säger Annika Tingman.
Kursen som riktar sig till personer med intellektuell och/eller psykisk funktionsnedsättning
har efter tre terminer blivit mycket populär, och
det fnns deltagare som vill gå den en andra gång.
– Intresset är så stort att vi inte kommer att
kunna göra plats för alla, säger Kim Lindberg. I
våras stod ett femtiotal personer i kö.
– Den väcker processer. Man gör upptäckter
som gör att man vill arbeta vidare, säger Annika
Tingman.
– Man är inne i en process men processen är
inte slutförd, säger Patrik Stigsson.
– Ibland känns det som om man skulle behövt
två dagar snarare än två timmar för att det fnns
så mycket att diskutera, säger Leif Löfdal.
– Och så kommer man ut och träfar folk och
får kompisar. Och bra ledare är det också, säger
Marie Eliasson.

– Ja, de är utsatta och vi försöker tänka säkerhet i alla lägen,
säger Carina Svensson, arbetsledare vid Servicekontorets trafkenhet.
– Vi pratar om det varje vecka på våra möten, hur viktigt det
är att tänka på sin egen och kollegornas säkerhet.
Själv blev hon påkörd av en bil på Västerlånggatan, så pass
kraftigt att hon knufades iväg en bit.
– Tänk om jag hade ramlat! Då hade bilen kört rakt över
mig. Han fortsatte 15–20 meter på trottoaren därefter, tänk om någon hade gått där?
Hennes medarbetare vittnar också om riskerna i trafken. Att en backspegel plötsligt
snuddar en armbåge eller ett ben har hänt
fera av dem.
– Ja, påkörd har man väl blivit, konstaterar
Peter Johansson, som jobbat på enheten i
över 20 år.
– Inte allvarligt, men de kör för nära. En
del skyr inga medel.

Ni står och målar med fordon precis bakom ryggen, är det inte
obehagligt?
– Långtradarna är rätt bra, säger Peter. Men en del andra ska
bara fram. Det spelar ingen roll hur vi stänger av, det ska vara
raka spåret för dem. En del sitter och sms:ar också, vi ser det
ofta. Jag fattar inte att de vågar.
Carina Svensson har varit arbetsledare för Trafkenheten i
sex år. Varje morgon kl. 06.45 samlar hon gruppen och meddelar vilka uppdrag som kommit in. En
del är sådant som allmänheten har anmält
genom Borås Stads Synpunkter och felanmälan, annat kan enheten själva ha upptäckt
och felanmält.
Det är viktigt att åtgärda fel på trafkanordningarna så snart som möjligt, eftersom
skador eller påkörda trafkljus och vägmärken kan leda till olyckor och incidenter i
trafken.
– Om ett trafkljus skulle lägga av, och till
CARINA SVENSSON
exempel blinkar gult eller slocknar för att
Arbetsledare, Servicekontoret
åskan slagit ned, fnns vägmärken i alla korsNär enheten målar övergångsställen eller
ningar som gäller istället. Vi försöker vara på plats inom en
körriktningspilar spärrar de alltid av en fl med hjälp av koner
timme under vår arbetstid 7–16, berättar hon.
och andra markeringar. Bakom sig ska de ha ett TMA, ett
På helger och kvällar fnns personal i beredskap, med instältungt skydd, som till exempel sin stora lastbil. De målar bara
lelsetid på en timme. Det som inte kan lösas akut fxas första
på tider utanför rusningstrafk, klockan 10 till 15 (fredagar till
vardagen därefter.
13), och har varselkläder på sig som lyser i starka neonfärger,
Jobbet på Trafkenheten innebär tvära kast. Morgonens plaäven sommartid.
nering kan ändras redan efter frukost.
Ändå måste de ständigt hjälpas åt att hålla ett vakande öga
– Om räddningstjänsten ringer och vill ha avstängt är det
på trafken runtomkring dem. På större gator som Kungsleden
snabba ryck, säger Carina. Man måste vara väldigt lösningsjobbar de oftast tre personer tillsammans.
fokuserad för att jobba här, med sunt förnuft och egen hjärna
– En som har koll på trafken och två som målar. Det går
PIA MATTZON
för att lösa problem
inte annars, säger Peter.

FAKTA OCH SIFFROR FRÅN TRAFIKENHETEN
• 15 000 meter vägmarkeringar, till exempel körriktningspilar, målade hittills under 2018, på gator,
gång- och cykelvägar.
• Cirka 4 500 meter parkeringslinjer målade under perioden åt Borås kommuns Parkerings AB.
• Enheten målar även aktivitetsytor på skolgårdar och förskolor, t.ex. basketplaner, kingrutor
(för bollspel) och s.k. sifferormar.
• Omkring 200 trafikskador/år hanteras, dvs. reparera och/eller byta ut påkörda vägmärken eller trafikljus.
• Alla trafikljus i centralorten kontrolleras varje månad året om; att samtliga lampor lyser och att alla
knappfunktioner fungerar som de ska.
• På trafikljusen byts varje år cirka 200 skuggskärmar (ser ut som en liten keps över varje lampa i trafikljusen), och ungefär 250 trasiga lampor.
• Alla trafikljus i centralorten tvättas och saneras från klotter och klistermärken två gånger/år och alla
vägmärken en gång/år.

Ett tjugotal medarbetare på SOF och ett par
från studieförbundet Vuxenskolan har gått
gruppledarutbildningen på en vecka, då man
går igenom kursen lektion för lektion och också
ställs inför de ofta svåra frågor kursen ställer.
– Om jag som deltagare blivit utsatt för till
exempel våld, och börjar prata om det, kan det
sätta igång processer där vi inte har professionell
kunskap att arbeta vidare. Då behövs kanske
psykoterapi eller annat, säger Annika Tingman.
ULF JOHANSON
Bild: JAN KANSANEN
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kultur

samhälle

Det är verkstad i Borås konstmuseum. Hant– Det är en stor utställning, Sömngångerskan,
verkare bredspacklar väggarna och museichefen
som produceras för oss. Jag tror den är rolig
Eva Eriksdotter ser nöjt hur de gamla strukturockså för barn, med sin rumslighet, sina möbler
tapeterna försvinner.
i taket och speglar och annat. Meta IsæusNär väggarna blir släta får museet bättre möjBerlin är angelägen om att det ska vara lustfyllt,
ligheter att arbeta med rörlig bild, som till exemoch att besökarna ska känna sig inkluderade,
pel i vår, då man visar Te Aalto Natives av
säger Eva Eriksdotter.
duon Nathaniel Mellors och Erkka Nissinen.
Te Aalto Natives, en installation med videoDen 8 november öppnar museet en utställning som i skrivande stund bär arbetsnamnet
flm och med medföljande animerade dockUtsnitt. Den består av verk av kvinnliga konstfgurer representerade Finland vid Venedignärer ur Tore G Wärenstams stiftelses samling.
biennalen 2017. Den berättar med humor och
– Det är helt enkelt
ett kritiskt öga om
kvinnliga konstnärer
fnskhet, nationell
i Sjuhärad, säger Eva
identitet och nationalism.
Eriksdotter.
– Jag tyckte så
Den 22 november
mycket om den
öppnar man en ny
när jag såg den i
Tunbjörk-utställning,
Venedig, säger Eva
i det omgjorda projektrummet.
Eriksdotter, men den
Cecilia Helsing,
passar bra också för
som också är fotoatt Borås är fnskt
konstnär, är koordiförvaltningsområde.
nator för projektet:
Den kommer att
– Det är Parisbilröra sig över fera väggar, berättar Eriksder från 1989, ur
dotter. För att spara
boken Om sakernas
tillstånd i Paris
värdefull tid förbereNattljus av Meta IsæusBerlin, från kommande
der museet sina väg200 år efteråt, med
utställningen Sömngångerskan.
gar redan nu.
texter av Herman
Rörlig bild ingår
Lindqvist. Alltså
dessutom i museets uppdrag och kommer att
200 år efter franska revolutionen. Det är
öka framöver.
Tunbjörks egna färgkopior som vi ställer ut,
säger Cecilia Helsing.
I slutet av oktober öppnade en separatutställSatsningen omfattar också ett symposium
ning av Meta Isæus-Berlin, verksam med måom fotopedagogik och presentationen av det
leri, skulptur och installationskonst. Det var
fotopedagogiska projekt som pågått sedan i
framförallt med det sistnämnda som hon först
våras lett av Linda Nilsson och med bland
uppmärksammades stort på 90-talet. Senare
andra fotografen Jerker Andersson. Det visas i
blev måleriet mer centralt i hennes konst.
salen intill Tunbjörk-rummet.

Ett 40-tal deltagare har där arbetat fotografskt i Lars Tunbjörks anda i projektet arrangerat av Lars Tunbjörks Stiftelse och fnansierat
av Svenska Postkodstiftelsen.
Den 8 december är italienska Sara Tirelli tillba ks i Borås med en flm inspelad just i Borås
Konstmuseum då hon innehade Västra Götalandsregionens Artist in production-residens
2017. I flmen vill Tirelli undersöka hur frågor
om verklighet kan utforskas med modern VRteknik (Virtual reality).

Med släta
väggar och
spännande
samtidskonst
har Borås
Konstmuseum
laddat för
en rörligare
framtid.

ULF JOHANSON

… Skulpturbiennalen (7 704 personer deltog i visningar och verkstäder):
– Mycket nöjd. Vår curator Power Ekeroth gjorde ett fantastiskt arbete med orimliga
förutsättningar. Roligt också att utställningen The Cat’s tail, en förlängning av bien
nalen med konst ut museets samlingar, varit så uppskattad.
… Nästa biennal:
– Vi hoppar över 2020 och satsar stort och breddar med en biennal jubileumsåret 2021.
Då hoppas jag att vi också kan ta det första spadtaget på ett nytt konstmuseum.
… Nathalie Djurberg
– Hon är en av de främsta konstnärerna i dag. Det är väldigt kul att hon gör ett offent
ligt verk för Borås Stad. Vi börjar diskutera det med henne i höst.
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Att boråsare som står långt ifrån
arbetsmarknaden ska erbjudas en
väg in – det är i stora drag syftet
med det partnerskap som Borås
Stad nyligen tecknat
med IF Elfsborg.
Den svenska arbetsmarknaden är ljus
och arbetslösheten rekordlåg. Trots det
fnns det grupper som har svårt att
komma in på arbetsmarknaden. Det kan
handla om sociala problem, funktionsnedsättningar, missbruk eller psykisk ohälsa.
För att lotsa den här gruppen ut i
sysselsättning tar Borås Stad hjälp av IF
Elfsborg. I augusti undertecknade staden
och fotbollsklubben ett idéburet ofentligt
partnerskap, även kallat IOP. Det innebär
att kommunen får använda sig av Elfsborgs värdegrundsarbete, varumärke och nätverk.
IOP:n är nytecknad men samarbetet mellan Borås
Stad och Elfsborg har fera år på nacken.
– Det är färde året vi är med, berättar IF Elfsborgs
verksamhetsansvarige Jan Ryrlén. Vi har ett av Västsveriges starkaste varumärken och kan hjälpa till att
öppna många dörrar. Det är ett unikt samarbete med
Borås Stad, och det har gett resultat – 75 procent av
deltagarna har gått vidare till studier eller arbete.
Rent praktiskt går det till så att deltagarna börjar sin
tre månader långa praktikperiod med en introduktionsvecka, då de får en genomgång av Elfsborgs värdegrundsarbete och får träfa klubbens inspiratörer.
Därefter är det dags för praktik.
Ett av de företag som har ställt upp med praktikplatser de senaste tre åren är Ellos, där Rickard Harvonen
är en av eldsjälarna. Här får praktikanterna delta i
arbetsgruppen på plock- och packavdelningen.
– De får erfarenhet av arbetslivets krav och förväntningar, att passa tider och fungera socialt i en
grupp, säger Rickard Harvonen. Efter ett tag kan det
komma fram omständigheter som inte varit kända
tidigare.
Rickard tar som ett exempel en kille som inte kom
upp i tid på morgnarna och var blek och håglös.
– Han hade väldigt hög frånvaro och jag tänkte:
Det här är den sämsta praktik vi har genomfört. Sen
kom det fram att det fanns missbruksproblematik i
hemmet, det blev helt enkelt inga pengar över till
busskort eller mat. Genom de saker som vi noterat
här på arbetsplatsen fck killen så småningom hjälp
med eget boende och projektanställning.
Det är ovärderligt och engagerande att få lära känna
och se en människa växa, menar Rickard.

EVA ERIKSDOTTER OM …

Sleepwalker av Meta IsæusBerlin.
En separatutställning av konstnären
visas just nu på Borås Konstmuseum.
I samband med utställningen gör Meta
IsæusBerlin också ett verk på plats.

Bilder: INGRID FREDRIKSSON

Konstmuseet sätter
väggarna i rörelse

de visar vägen med det
goda exemplet

Och för praktikanterna fnns det förstås en tydlig
vinst.
– De kanske inte får anställning här efter praktiken,
men de får de första raderna på sitt cv, en referens och
en språngbräda ut i arbetslivet.
Att det kan fungera så är Björn Ferm ett levande

Ovan: Björn Ferm (till höger)
fick jobb på Våga satsa vinn.
– Skulle jag headhunta någon
så var det Björn, säger organisationsansvarige Tommy Mäkelä.
Till vänster: Rickard Harvonen
teamledare på plock- och packavdelningen på Ellos.
– Vi vill gärna hjälpa till och
göra en insats.

exempel på. Efter att ha studerat i många år och med
dubbla examina från Göteborgs universitet i bagaget,
upptäckte han hur svårt det kunde vara att få jobb.
Via Borås Stads och Elfsborgs samarbete fck han
praktikplats på det sociala företaget Våga satsa vinn.
De jobbar med liknande frågor men vänder sig till
människor ännu tidigare i processen, de som inte riktigt är redo för praktik.
Föreningen sökte efter en person som var kunnig
inom organisationsutveckling, och Björn fck ta sig an
kvalifcerade uppgifter som att skriva styrdokument
och korrekturläsa fondansökningar.
– Björn gjorde sig snart ovärderlig här, berättar
organisationsansvarige Tommy Mäkelä. Han är en
fantastisk person, sakkunnig och fexibel.
Det ena ledde till det andra och idag är Björn Ferm
anställd som resursarbetare i Borås Stad, med placering på Våga satsa vinn.
– Tidigare kunde jag söka 100 jobb utan att bli
kallad på intervju, berättar han. Sedan jag träfade
Tommy och började här har jag fått arbetslivserfarenhet och får oftare komma på intervjuer.
INGRID FREDRIKSSON

IOP. Idéburet offentligt partnerskap. Syftet
med IOP är att skapa en långsiktig social håll
barhet genom att ta vara på civilsamhällets
organisationer som komplement till Borås
Stads egna verksamheter. I det här fallet har
en IOP tecknats mellan Borås Stad och
IF Elfsborg. Partnerskapet löper på tre år och
kostnaden för staden ligger på 800 000 kronor.
Våga satsa vinn. Ett socialt företag som
jobbar för ökad tillgänglighet för alla. Startades
av Tommy Mäkelä som en ideell förening 2013.
Under 2014 utvecklades Våga satsa vinn och
man började ta emot människor på arbets
träning. Våga satsa vinn har också ett sam
arbete med Borås Stad. ”Vi vill vara det goda
exemplet”, säger Tommy Mäkelä.
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lättläst

korsord
Vad tyckte du mest om
att läsa i Såklart Borås?

Skicka in din lösning och gärna
svar på frågan härintill, till
Såklart Borås
501 80 Borås
senast 7 januari 2019, så har
du chans att vinna ett litet pris.

Här hittar du lättlästa, korta sammanfattningar av några artiklar
i såklart borås. Fler lättlästa notiser fnns på boras.se/lattlast –> nyheter.

Omar Alrifai kom till Sverige
från Syrien 2013.
Han ville bli jättebra på svenska.
Omar Alrifai pluggade i skolan.
Hemma lärde han sig nya ord genom
att titta på svenska flmer med text.
Filmer som Pippi och Sune i Grekland.
Varje gång han hörde ett nytt ord
tryckte han på paus-knappen.
Han slog upp ordet i en ord-bok.
Han bästa tips till den som kommer
till Sverige är:
– Skafa inte parabol-antenn. Prata
svenska med svenskar. Var envis!
I dag har Omar Alrifai fast jobb
som under-sköterska i Borås.

Elever lär sig mer
Tänk om du började skolan
utan att veta vad ett schema är
och utan att kunna svenska!
Visst skulle det vara svårt?
Lärare på Särla-skolan i Borås
arbetar lite smartare för att
hjälpa elever mer med svenskan.
Lärare i alla ämnen går igenom
nya och svåra ord med eleverna.
På ett år har många elever i nian
blivit mycket bättre i svenska.
Nu vet de vad bokstäver och rutor
i ett schema betyder.
Fler elever i nian på Särla-skolan
kan börja på gymnasiet nu.

Det tror deltagaren Patrik Stigsson.
Viktig Intressant Person är en
väldigt populär kurs.
Mer än femtio personer väntar på
sin tur att få gå kursen.

Berta gillar sitt jobb
Hunden Berta arbetar för Borås Stad.
Idag träfar hon Bernt Bäckland
på dag-verksamheten på Göta i
Borås.
Bernt och de andra deltagarna
har demens-sjukdomar.
De har svårt att minnas saker.
Hunden Berta leker med dem så att
de får öva på att komma ihåg saker.
Deltagarna blir glada, klappar Berta
och ger henne godis.
Berta är trött men väldigt nöjd
när hon åker hem med sin matte
igen.
Berta har hjälpt människor att
må lite bättre och orka lite mer.
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Visa hänsyn i trafken
I trafken är det viktigt med röd-ljus
och vita linjer på gatorna.
Medarbetare på service-kontoret
lagar trasiga trafk-ljus.
De målar nya vita linjer när
gamla linjer syns för dåligt.
Medarbetarna har på sig refexer
och kläder i starka färger.
De visar var de jobbar
med skyltar och orangea koner.
Ändå kör vissa bilförare för snabbt.
Arbets-ledaren Carina Svensson
och medarbetaren Peter Johansson
har båda blivit påkörda av bilar.
De säger att de hade tur
som inte blev allvarligt skadade.
Alla som kör bil behöver visa hänsyn
mot dem som arbetar ute i trafken.
Kör försiktigt!

Namn
Gatuadress
Postadress

LAND I
EUROPA
OCH
RISRÄTTEN
FRÅN
SAMMA
LAND

Terapihunden Berta.

Unga arbetar som lärare
Borås Stad har haft svårt att
hitta vikarier till grund-skolorna.
I våras frågade Borås Stad om
elever på gymnasiet
ville arbeta som lärar-vikarier.
Flera gymnasie-elever svarade ja.

Nu är äntligen det stora bygget
vid slutet av Allégatan färdigt.
Nu öppnar Borås Kongresshus
mittemot högskolan.
Kongress betyder stort möte.
I kongresshuset fnns tjugotre salar.
I den största salen kan mer än
tusen personer ha möte.
En av väggarna i det nya huset
är stor och väldigt vacker.
Väggen är gjord av hård kalk-sten
som kallas marmor.
Väggen skimrar i svart och blå färg.

Dina svar hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen och sparas bara tills nya vinnare utsetts.
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Nu öppnar kongresshuset

Kurs för viktiga personer
I Borås kan funkisar gå en kurs
som heter Viktig Intressant Person.
Det är bra att den som har en
funktions-nedsättning
lär sig att säga nej
när det är något som hen inte vill.
På kursen pratar de om vad man kan
göra när man blir ledsen eller arg.
Kan man gå ut och ta en promenad
istället för att slå till personen
som man tycker har gjort något dumt?

De fck gå en utbildning och lära
sig hur en lärare planerar lektioner
och gör för att lära ut saker.
Emelie Johansson slutade på
Bäckäng i juni.
Nu är Emelie lärar-vikarie i Fristad.
– Det är roligt att träfa elever och
försöka lära dem saker. Det är kul
att ta mycket ansvar.
Rektorn och de riktiga lärarna
är snälla och hjälpsamma.
Emelie trivs som lärar-vikarie.
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vinnare i vårnumret: Kerstin Berver i Sandared, Margot Blom i Brämhult och Sam Nilsson i Fristad.

Omar har lärt sig svenska
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såbraborås

Funkispärla laddar
för ny karriär
Först Pompeji, nu Borås.
En hantverksteknik med rötter i antikens Rom får ett
par stora väggar i Borås kongresshus att skimra.
Nu har det elegant renoverade huset startat sitt tredje liv.
Därför utfördes arbetet av en stor grupp specialisthantverkare från Italien och Serbien, länder där
tekniken lever.
Det berättar Jacob Erle och Elisabeth FlenstedJensen vid det danska företag som ansvarar för arbetet.
– Arbetet är synkroniserat som i en balett, säger Erle.
Borås Stads projektledare Jan-Olof Edman tilllägger att den väldiga väggen lutar tre grader för att
ytterligare öka efekten av det ljus som refekteras.
Metoden som ger denna puts innebär i korthet
att kalksten först smulas ner och värms till 900
grader, och ligger i vatten ett par år. I processen
suger den blöta massan in vatten, medan koldioxiden lämnar den. Därpå blandas marmor och
färgstof in och vattnet dunstar under 48 timmar,
medan ny koldioxid tas upp igen.
– Min mor var arkitekt och for till Italien för
40 år sedan och blev förtjust över metoden och
tog den till Danmark, säger Jacob Erle.
– Nu har vi jobbat med den i 30 år, i både
ofentliga och privata miljöer.
Man har till exempel gjort väggar i Oslos
tunnelbana, i en tillbyggnad till Glyptoteket i
Köpenhamn och i Folketingssalen i Christiansborg, där det danska parlamentet håller till.
– Men det här är det största jobb
vi gjort, säger Jacob Erle inte
utan stolthet.

I det renoverade huset fnns nu 23 fexibla möteslokaler i olika format. Den största, kongresshallen,
tar 1 000 sittande besökare, på balkong i utdragbara gradänger och i basplan i stolar som ställs ut
för det aktuella evenemanget. I Kongresshallen
fnns också en bildskärm, 11,5 meter lång och
4 meter hög.
All teknik för ventilation och annat fnns samlad
i en 350 kvadratmeter stor kub på husets tak, täckt
med ett konstfärdigt nät av galvaniserad aluminium.
Högre upp i huset fnns en takterrass i anslutning till möteslokaler och med fn utsikt över
staden.
Jan-Olof Edman ser påtagligt nöjd ut när han
visar oss runt.
Håller budgeten på 210 miljoner kronor?
– Jajamen. Vi har järnkoll på sifrorna,
ULF JOHANSON
säger Edman.

Scanna QR-koden
och se gradängens
stolsrader fällas ut
som byrålådor.

FAKTA
Gunnar Jonsson ritade huset 1939.
Arkitekt i ombyggnaden är Bo Karl
berg vid Tengboms arkitektkontor.
Borås kongresshus är 9 200 kvadrat
meter och har 55 toaletter.
Kongresshallen tar
1000 sittande
besökare.

Bilder: MARIA FALLBÄCK

Nu är verksamheten igång i Borås kongresshus.
Fasaden på funkisbyggnaden som Boråsarkitekten
Gunnar Jonsson ritade 1939, är återställd närmast
i originalskick som när den invigdes som Folkets
Hus samma år.
Plåtfasaden från ombyggnaden 1964 har lämnat
plats för putsade väggar.
Den högre delen av huset har genomgått en gedigen renovering, medan den lägre delen rivits och
återuppbyggts.
En fxstjärna inne i huset är den svagt lutande svartblå väggen i glaskilen mellan de två huskropparna,
behandlad med tekniken stucco lustro.
Den stora väggen, 460 kvadratmeter, är täckt
med ett 2 millimeter tjockt lager marmorputs i
svart med koboltblå i botten och ytbehandlad
med bivax för skydd och ökad glans.
En mindre vägg är behandlad på samma sätt,
men gnistrar vit.
Arbetet, som måste ske i ett enda långt moment,
tog bortåt 10 timmar. Längre avbrott i arbetet
än fem minuter skulle ha gett synliga
skarvar i materialet.

460 kvm
lutande vägg
i svartblå
marmorputs.

