Skolorna i Borås prisades på gala
BORÅS 27 oktober 2015, uppdaterad 27 oktober 2015

På tisdagen hyllades Borås skolor och pedagoger på den nyinstiftade
bildningsgalan som hölls i stadshuset.
TEXT VEDRANA SIVAC FOTO LARS-ÅKE GREEN

Artikeln publicerades 27 oktober 2015.
Galan anordnas för första gången i Borås och syftet är att lyfta fram och hylla goda
exempel inom skolans verksamhet.
Journalisten och författaren Alexandra Pascalidou hälsade gästerna välkomna under
tiden som galamiddagen dukades upp.
I sitt tal vände hon sig direkt till pedagogerna.
– Ni ska vara föräldrar, psykologer, kuratorer och kunskapsförmedlare i ett. Jag vet
inte om ni inser hur enormt värdefulla ni är och vilket starkt avtryck ni gör i
människors liv.
Även kommunfullmäktiges ordförande, Pelle Höög, höll ett välkomsttal.

– Bildning är skillnaden mellan ljust och mörkt, kanske också mellan gott och ont.
Jag vill tacka er alla för det arbete ni utför varje dag, ni är värda all världens rosor.
Borås näringslivs stora skolpris gick till Dalsjöskolan och var också det första priset
som delades ut under kvällen.
I övriga kategorier delades det ut tre utmärkelser. Priserna gick till representanter
från förskola, grundskola och utbildningsnämndens verksamheter.
Helen Vessfjord, Camilla Arvevik och Åsa Wedberg utsågs till årets pedagoger.
– Efter 23 år känns det fortfarande lika roligt att vara förskollärare, sade Helen
Vessfjord.
– Att Borås tar initiativet till att aktivt belysa det positiva i skolan och förskolan
känns helt fantastiskt, sade Camilla Arvevik.
– När vi stöttar och lär av varandra, det är då som våra elever utvecklas allra mest,
sade Åsa Wedberg.
Priset i samtliga kategorier bestod ett diplom och en summa om 10 000 kronor som
ska användas till fortsatt utveckling av verksamheten i förskola och skola.

FAKTA
Här är kvällens alla vinnare
Årets pedagog: Helen Vessfjord, Sjögårdens förskola, Camilla Arvevik,
Ekarängskolan, Åsa Wedberg, Sven Eriksonsgymnasiet.
Årets pris för barn och elevinflytande: Svedje förskola, Dalsjöskolans elevråd,
Bästa Bäckängit.
Årets trygghetspris: Ängsjögårdens förskola, Svedjeskolan/Kristinebergsskolan,
Stödverksamheten Torget.
Årets samarbete: Solgårdens förskola, Sparsörskolan, Viskastrandsgymnasiet.
Årets pris för förbättrat resultat: Hulta torgs förskola, Sandgärdsskolan,
Viskastrandsgymnasiet.
Borås näringslivs stora skolpris: Dalsjöskolan.

