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KRÖNIKAN Chans att göra sin röst hörd
Älvsbyns kommun har bestämt att ungdomar i större utsträckning än nu ska kunna
påverka vilka beslut som tas och vad politikerna ska satsa på.

Att vara ung i dagens samhälle är inte det lättaste, det ställs många och höga krav på den
enskilde. Det gäller allt från umgänget till
prestationer på skolan eller jobbet och hur man
uppfattas av andra. Då är det viktigt med en
trygg miljö att vistas i.
Älvsbyn är en bra kommun för ungdomar.
Den är inte så stor och det finns många valmöjligheter och ett varierat utbud av aktiviteter
på kvällar och helger. På vintern finns det en
skidbacke och elljusspår. På sommaren finns det
fina badplatser och en nyrenoverad idrottsplats.
Hela året finns det bowlinghall, biograf, simhall
och sporthallar. Det finns även olika föreningar
med fina framgångar.
Trots detta stora utbud klagar många på att det
inte finns något att göra på fritiden. Vad krävs
för att ungdomar ska bli nöjda?
På helgerna åker många till andra kommuner
för att hitta på något, de anser att det finns mer
att göra där. Men jämför man Älvsbyn med
någon närliggande kommun är utbudet ganska
lika. Varför är andra kommuner så attraktiva?
För att ta sig till en annan kommun är det
många som åker buss, men när man ska hem
igen går det nästan inga bussar tillbaka. Självklart tycker vi det är bra med fyrkantensamarbetet, men man vill gärna kunna ta sig hem igen
på kvällen. Eller vill inte Älvsbyn ha tillbaka sina
invånare igen?
Många har saknat ett kvällsöppet fik, ett ställe
där man kan umgås. Nu har detta uppmärksammats och snart kommer det att vara nattbio en
gång i månaden där man även kan köpa fika.
Helt super!
Vi tycker att man ska se sig omkring och ta
vara på det som finns i närheten. Det är säkert
mycket mer än man tror. Att engagera sig i
något som man tycker borde ändras eller som
man intresseras av är viktigt för utvecklingen i
ett samhälle.
Inget är omöjligt, det är bara engagemanget
från de unga som sviktar. För fram din åsikt,
visa var du står och vart du vill komma. Det är
enda sättet att ändra något till det bättre.
Ida Eklund och Miriam Sandgren
elever i NV2, Älvsbyns gymnasium
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I höst har de börjat med ett nytt sätt att lyssna på ungdomarna. En gång i månaden besöker
några politiker och tjänstemän högstadiet och gymnasiet. De sitter i elevkaféet under en rast
och uppmanar alla ungdomar som har åsikter och förslag
att berätta dem.
Första gången var i början av september. Barnoch utbildningsnämndens ordförande Sture
Nordin, kommunstyrelsens vice ordförande
Erika Sundström och fritids-och kulturchef
Kjell Tegnelund besökte skolorna. Ungdomarna fick ge förslag på vad träffarna
ska heta och hade även några önskemål
till politikerna: bygg en skateboardramp,
ordna en musikstudio och ta bort avgiften på busskort.

Ungdomsfrågor i budgeten
Det har varit två Ungdomsting i Älvsbyn. Ungdomar från högstadiet och gymnasiet
diskuterade vad de tycker behövs i kommunen.
Självklart hade ungdomarna många åsikter om vad Älvsbyns politiker ska satsa på. Det vill
politikerna lyssna på och nu i höst när en del av dem börjar arbeta med kommunens budget
för nästa år, tar de med alla synpunkter från Ungdomstingen och tittar på vad pengarna räcker
till att genomföra.
– En sak som jag hoppas vi kan göra är att bygga om golvet i Forums sporthall så att den
kan användas mer. Behovet av mer sporthallstider är jättestort och ökar för varje år, så den
frågan måste vi verkligen försöka lösa, säger Erika Sundström som är kommunstyrelsens vice
ordförande.

Ny LUPP nästa år
LUPP är en undersökning om vad ungdomar tycker och tänker. För några år sedan
fick alla ungdomar i Älvsbyn svara på frågor i en LUPP-enkät.
Nu har politikerna bestämt att det ska göras en ny sådan. Det är frågor om många olika
saker som till exempel hur det är i skolan, på fritiden, hur långt de egna pengarna räcker,
vad man vill ha för utbildning och jobb, vad man tror och hoppas om framtiden, hur det
är att bo i Älvsbyn, var man vill bo om några år, var man tror att man vill bo om
tio år och vad som påverkar alla de här sakerna. Man får helt enkelt svara på hur man
LUPP betyder Lokal uppföljning
tycker att olika saker i samhället är och vad
av ungdomspolitiken och är Ungman tycker är viktigt.
domsstyrelsens riksomfattande
När svaren har sammanställts får politikerna
undersökning av vad ungdomar
och tjänstemännen i kommunen resultaten
tycker och tänker. Den ligger till
och kommer att använda dem som grund
grund för statens ungdomspolitik.
för olika beslut.
Enkäten kommer att göras under skoltid
Älvsbyn är en av 80 kommuner
någon gång under 2009. Troligen blir det
som gör en LUPP-undersökning.
om cirka ett år.

Marcus Fagervall, Linnea Bäcklund, Elmo och
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Du som spelar eller sjunger kan få hjälp att åker de runt i Norrbotten och lyssnar på unga
utveckla dig och kanske spela in en skiva musiker. I våras när de var i Älvsbyn sjöng och
spelade bland annat den lokala duon Simon
av dem som jobbar i projektet BD Pop.
och Robin för dem och de är två av de ungBD Pop är ett utvecklingsprojekt för popmu- domar som BD Pop vill satsa på.
sik i Norrbotten. I projektet hjälper man unga
talanger att utvecklas. Det kan vara genom att Gör en demo
träna på att spela i studio, spela in en demo Om du eller ditt band också vill försöka bli en
eller kanske spela in en skiva.
av dem som BD Pop satsar på så kan du skicka
De som jobbar med BD pop är erfarna in en skiva med två eller tre av dina bästa låtar.
producenter och tekniker som vet vad som Inspelningskvalitén är inte så viktig, men välj
krävs för att man ska lyckas som artist. Ibland riktigt bra låtar. Spela inte in fler än två eller tre låtar för då kan det hända att de som
lyssnar råka missa den bästa, de har nämligen
inte möjlighet att lyssna på fler.
Skriv också lite om dig själv/er själva och
hur man når er. Det är också jätteviktigt att
märka skivan med kontaktuppgifterna, för de
som lyssnar får in väldigt många skivor och de
kan lätt råka blandas ihop annars.
Ungefär var fjärde månad lyssnar de på
skivor som de fått in, så ge inte upp om det
dröjer innan du får svar.
På www.bdpop.se finns mer information
Tecknen som Simon och Ro
och kontaktuppgifter till BD Pop.
bin
gör betyder ”Rock´n Roll”
Simon och Robin kan man höra på www.
.
myspace.com/simonochrobin

NOTISER
Nattbio och Bioblogg
I höst är det nattbio och kafé för ungdomar en
fredagkväll i månaden. Klockan 19.00 visas en
film för mellanstadie- och högstadieelever och
klockan 22.00 för gymnasieungdomar. Kaféet
är öppet i biofoajén mellan filmerna.
På Forums hemsida har det öppnats en
bioblogg där man kan förslå vilka filmer som
ska visas och även rösta bland de filmer som
många föreslagit. Förslagen mejlar man till
bloggens admininstratör som lägger in dem. Så
småningom kommer bloggen att utvecklas efter
förslag och idéer från ungdomarna om hur den
kan användas.
Adressen är www.forum.alvsbyn.net Klicka på
Bioblogg i vänsterspalten, och håll koll på när
möjligheten att skicka in filmförslag och rösta
kommer igång!
Den första nattbion var den 19 september. De
övriga blir 24/10, 14/11 och 12/12.

Ny skolchef

Jan-Erik Backman är ny barn-och utbildningschef i Älvsbyns kommun.

Skolkurator

ett hyreskontrakt. Max 50 hyresgäster, varav
5 i Vistträsk, får rabatt. När man har skrivit
under hyreskontraktet och flyttar in får man
ställa sig i kö för att bli en av dem.
Inga bilar vid Park och Älvåkra

Ganska många föräldrar brukar skjutsa sina
barn till och från Parkskolan och Älvåkraskolan. När de parkerar längs Parkgatan och
Medborgargatan innebär det ofta en trafiksäkerhetsrisk som länge har ansetts otillfredställande. Därför har Myndighetsnämnden
beslutat att det inte längre är tillåtet att stanna
bilen för avstigning på någon sida av Parkgatan mellan bron över Korsträskbäcken och
korsningen vid Medborgargatan.
Det är inte heller tillåtet att parkera på
den sida av Medborgargatan som är mot
Älvåkraskolan mellan Forumkorsningen och
korsningen vid Parkgatan.
Nämnden föreslår att föräldrarna går eller cyklar till skolan tillsammans med sina
barn. Det är en bra möjlighet för både barn
och föräldrar att få gratis vardagsmotion och
samtidigt göra något positivt för luften vi
Billig hyra för ungdomar
andas i Älvsbyn. De få som inte har möjlighet
Hos Älvsbyns Fasigheter kan ungdomar till att göra det rekommenderas att stanna på
och med 28 år få 40 procent rabatt på lägen- Stationsgatan vid före detta Bäckskolan eller
hetshyran. För att få det krävs att man tecknar på Älvåkra Idrottsplats parkering.

Under höstterminen vikarierar Janne
Bjelke som skolkurator på Älvåkraskolan och gymnasiet. Hon har telefon
0929-172 57. Man kan antingen ringa
och boka en tid hos henne eller när som
helst gå till hennes rum och se om hon
är där och inte har något besök. I så fall
står dörren öppen. Självklart har hon
tystnadsplikt.
På onsdagar är Janne på ungdomsmottagningen på vårdcentralen. Där är det
dropinmottagning mellan klockan 14.00
och 18.00. Den som hellre vill boka en
tid kan göra det på telefon 0929-165 47
(Linda) eller 0929-165 55 (Margareta).
De har telefontid varje dag klockan
8.00-9.00.
3

Carinas

Må Bra-Tips
Träning + bra mat
= bättre betyg
Vill du ha bättre betyg så är det vettigt att
tänka på vad du äter och att röra på dig
regelbundet. Det är faktiskt sant.
Bra vanor sprider sig som ringar på vattnet
och ger massor tillbaka. Till exempel: Om
du rör på dig regelbundet minst trettio
minuter varje dag, så börjar du sova bättre.
Om du sover gott i minst åtta timmar varje
natt känner du dig gladare, piggare, mer
skärpt och får lust att röra på dig mer.
Bra mat gör också att du blir mindre
trött, inte tappar koncentrationen lika fort
och inte blir stressad lika lätt. Bra mat för
kropp och knopp är bland annat grovt bröd,
fiberrik pasta och ris, skaldjur, linfrön, ägg,
nötter, grönsaker och frukt. Lax är speciellt bra för hjärnan och koncentrationen
eftersom den innehåller en livsnödvändig
fettsyra som heter omega 3.
Ett bra tips är att alltid ha frukt i skolväskan, så att du kan ta en när du känner
dig lite trött eller okoncentrerad. Kom
också ihåg att dricka minst en liter vatten
varje dag (eller mer om du tränar och blir
svettig).
Ett bra mellanmål, före eller efter träning
är en hälsosmoothie (smooth betyder mjuk
och len och är en fyllig dryck med krämig
konsistens). Prova det här receptet som är
lagom för två:
3 dl laktosfri eller vanlig osötad yoghurt
6 msk honung (”naturens antibiotika”
fullt med c-vitamin och mineraler som
kalium, järn och magnesium)
2 passionsfrukter
(betakaroten, kalium
och c-vitamin)
250 gram frysta hallon
(fulla med kraftfulla
antioxidanter som
stärker immunförsvaret)
1 banan (vitamin B6,
magnesium, kalium)
3 msk proteinpulver,
valfri smak
Blanda allt i en mixer.
Häll upp i två stora glas
och njut!
Om du tänker på sådant här, blir du piggare, har lättare att koncentrera dig och då
går plugget bättre. Bra va!
Carina Malmgren, friskvårdskonsulent
Älvsbyns kommun

4

FÖRENINGSPROFILEN • • • •

Tyngdlös
och fri

– Man känner sig fri i vattnet
och kan göra vad som helst,
säger ungdomarna i Älvsby
Sportdykarklubb.

Jag får en sån bra känsla av det, säger få börja är att man kan simma 25 meter. Alla
10-årige Jakob Nyberg när han får frågan delas in i grupper, med olika svårighetsgrad,
från nybörjare till avancerade.
varför det är så roligt med fridykning.
– De flesta är med tills de är ungefär 15-16 år
– Det är svårt att förklara den känslan, men och sedan går de en enstjärnig apparatkurs, lär
under vattnet kan man göra allt med kroppen sig dyka med tuber och tar dykcertifikat, säger
eftersom man är tyngdlös, fyller kompisen Lars Nyberg som är klubbens ordförande.
Johan Berglund i. Han är också 10 år och båda – Även vuxna som vill lära sig snorkla, fridyka,
sportdyka eller helt enkelt få bättre vattenvana
har hållit på med fridykning i två år.
Två som har hållit på mycket längre är är välkomna att börja. Om man till exempel
Ingrid Åkerström och Erik Lennahl. Båda är ska till Thailand eller något annat land med
18 och började när de var 8. För två år sedan mycket liv i vattnet, får man ut mycket mer
tog de dykcertifikat. Petter Larsson som är 17 av resan om man kan snorkla, säger Anders
tog det i våras. De sista proven gjorde han i Nilsson som är en av klubbens eldsjälar.
Klubben har även en tid i badhuset på
Nordnorge.
– Det var underbart att dyka där. Jag såg måndagkvällar, då de som vill hålla igång
massor av fiskar och annat liv under vattnet, sina dykarfärdigheter kan vara där och träna.
sådant som man inte ser någon annanstans. Ibland spelar de även undervattensrugby då.
Ingen annanstans i naturen kan man komma
djuren så nära. Fiskarna simmar inte undan, Höstens kurser börjar den 28 september.
Anmälan görs till Lars Nyberg telefon
man kan vara alldeles intill dem och ibland
0929-136 67 eller Anders Nilsson telefon
till och med röra dem, säger han.
– Men det bästa med dykning är frihets- 0929-104 29.
känslan. I vattnet är det inget som begränsar
en, säger Erik.
– Det är också ett bra och roligt sätt att
träna och hålla sig i form, tillägger Ingrid.
Fridykarkurser
Det är i Älvsby Sportdykarklubb de dyker.
Klubben har ungefär 50 medlemmar. På
söndagkvällar har de fridykarkurser i badhuset
för barn och ungdomar. Det som krävs för att

Vill du att din förening ska presenteras
i Älvsbybladet?
Kontakta Älvsbyns kommun, tfn 0929-170 00,
eller e-post: redaktor@alvsbyn.se

Oändliga möjligheter med nya digitala skrivtavlor
Skolan i Älvsbyn har satsat 600 000 kronor exempel sparas och visas senare för frånvarande
på ett nytt pedagogiskt hjälpmedel, nämligen elever och föräldrar kan få information om vad
man gör i skolan genom dem.
digitala skrivtavlor.
– Möjligheterna är oändliga. Det är svårt
En digital skrivtavla är dels som en stor data- att förklara alla sätt man kan använda den på.
skärm som sitter på väggen längst fram i klass- Det är bara fantasin som begränsar, säger ITrummet. På den kan man göra allt som man mediepedagog Marina Eklund som har köpt
kan göra på en dator; skriva och läsa texter, visa in tavlorna och även är den som ger lärarna
och redigera bilder och filmer, rita, räkna och så utbildning och pedagogisk handledning i att
använda dem.
vidare, och förståss använda internet.
– Kartböcker och annat material som fort blir
Men en digital skrivtavla är också mycket
mer än så. Man kan förenklat säga att man kan föråldrat kommer skolan inte längre att behöva
använda den i stället för tangentbord, mus, köpa in. Nu finns all sådan information aktuell
kamera och mikrofon. Man kan alltså skriva och lättillgänglig i klassrummet. Med tavlans
och ändra i sina datorfiler med en slags penna programvara följer också en mängd färdiga
direkt på tavlan. Man kan också spela in filmer lektioner och arbetsuppgifter.
och ljud och spara allt i datorn, genom att bara
Börjat använda tavlan
röra i tavlan med handen.
Tavlan visar bilder tredimensionellt. Om man Margareta Eriksson som är lärare i 2-3:an i
till exempel har en rörlig bild på en jordglob så Korsträskskolan var en av de första som började
kan man snurra den på tavlan med handen. När använda skrivtavlan i undervisningen i höst.
som helst kan man leta information på internet
– Jag hade inte hunnit lära mig finesserna
om det man jobbar med.
med den, men tänkte att jag kunde börja med
att använda den som en vanlig datorskärm. Till
Allt kan sparas
exempel så använde jag den för att visa och tillAllt man gör på tavlan och hela lektioner kan sammans med eleverna läsa dikter och sagor som
sparas, till exempel som pdf-filer. På så sätt kan de har skrivit. Bara det att kunna sitta vid datorn
man inte bara enkelt fortsätta nästa lektion vänd mot eleverna, i stället för att stå vid tavlan
där man slutade förra, utan lektioner kan till med ryggen mot dem, är jättebra, säger hon.

Innan Margareta Eriksson hade fått programvaran
till och utbildning på den digitala skrivtavlan började hon använda den som en vanlig datorskärm.
IT-mediepedagog Marina Eklund tittar på.

När datorn är avstängd fungerar den digitala
tavlan som en vanlig skrivtavla.
– Vi har köpt 22 stycken tavlor. Två finns i
förskolan, 18 i grundskolan och två i gymnasiet,
säger Marina Eklund.
– De arbetslag som målmedvetet har skrivit
en handlingsplan för hur de ska använda de digitala skrivtavlorna för att bättre nå läroplanens
mål har fått en tavla. Om det visar sig att någon
tavla inte används kommer den att flyttas till
något annat arbetslag som vill använda den.

Rieke och Ome gillar Älvsbyn
– Jag ville åka till hit för naturen och det
Rieke och Ome heter två 16-åriga tjejer som
nyss har kommit till Älvsbyn. De är utbytes- vackra landskapet. Jag tycker mycket om de
studenter på gymnasiet. Rieke kommer från de röda husen i Sverige, de är så vackra, säger
hon.
Tyskland och Ome från Thailand.
Rieke håller på med skidorientering och går
Båda ville vara i Sverige ett år för att de hade skidlinjen, vilket är anledningen till att hon
sett bilder härifrån och tyckte att det verkar kommit just till Älvsbyn.
– Northeim ligger i ett bergigt område, 120
vara så fint här.
– Jag har träffat många svenska turister i meter över havet, men när man ska åka skidor
Ome från Thailand och Rieke från Tyskland
Thailand och de är så vänliga och trevliga så jag måste man åka några mil högre upp i bergen för
trivs bra i gymnasiet i Älvsbyn.
har blivit intresserad av Sverige. Sedan såg jag en att det ska vara tillräckligt med snö.
film om norra Sverige och det var så vackert så
det var därför jag ville åka hit, säger Ome, som Skillnader
egentligen heter Atcharaphon Khiaowichit.
Rieke och Ome berättar om flera skillnader ettan gjorde jag för fem år sedan i Tyskland. I
Hon kommer från en stad i mellersta Thai- mellan de skolor de är vana vid och gymnasiet engelska har tyska elever också hunnit mycket
land som heter Damnoen Saduak. Staden är en i Älvsbyn. Båda har gått i skolor med ungefär längre när de är 16 år än eleverna här har gjort,
del av ett tättbefolkat distrikt med samma namn. 2 000 elever. De har aldrig haft håltimmar och säger Rieke.
Där bor nästan 100 000 människor på en yta långa raster och de är vana vid att skoldagen
En sak som Ome tycker är bättre i Sverige
som är ungefär lika stor som en triangel med slutar mycket tidigare än här.
är maten.
Älvsbyn, Vistträsk och Vidsel i hörnen.
– I Thailand är all mat starkt kryddad, jag
– I Thailand har vi uniform i skolan. Och alla
– Allting är så litet här i Älvsbyn, det tycker fönster är alltid öppna, säger Ome.
tycker om att maten i Sverige inte är det, säger
jag om, säger hon och ler glatt.
– I Tyskland är kunskapskraven högre. Till hon, något som kanske en del svenskar blir
Samhället, skolan och trafiken är exempel exempel den matte som vi läser här i samhälls- förvånade över att höra.
på sådant som var det första Ome tyckte var
väldigt småskaligt när hon kom hit i mitten
I Damnoen Saduak som Ome kommer ifrån finns en känd ”flytande marknad”. Varje dag
av augusti.
kommer lantbrukarna i området in till staden i sina kanotliknande flodbåtar och säljer färska
grönsaker och annat från båtarna. En kort film från marknaden kan man se på
Skidor
www.en.wikipedia.org/wiki/amphoe_Damnoen_Saduak
Rieke heter Bruns i efternamn och kommer Där kan man också läsa lite om distriktet och se foton därifrån. När man ser det förstår man lite
från Northeim i Niedersachen i mellersta bättre vilken omställning det är för Ome att komma till Älvsbyn. Nästan allting är annorlunda.
Tyskland.
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Vad gör en rektor ?
Det finns olika lagar som styr hur en skola
ska vara. Rektorns jobb är att se till att lagarna följs.
– Det svåra är att de olika lagarna inte alltid går
att kombinera, säger Niklas Häggström som är
rektor på Älvåkraskolan.
– Till exempel så säger läroplanen och skollagen att rekorn ska se till att olika mål uppfylls.
Kommunallagen säger att skolan måste följa
de politiska besluten i kommunen och det kan
ibland innebära att skollagens mål inte alltid är
lätta att uppfylla.
Många arbetsuppgifter
Rektorn har huvudansvaret för allting i skolan
som hur undervisningen fungerar, hur lärare och
elever trivs, hur fastigheterna och lokalerna är
och till och med vilka resultat eleverna gör.
Rektorn ska också göra olika redovisningar
varje år. Det är kvalitetsredovisningar till Skolverket som bland annat bygger på enkäter om
vad elever och föräldrar tycker om skolan. Det
är också resultatredovisningar till kommunen
och skolverket både om ekonomiska resultat
och om vilket meritvärde (medelbetyg) skolans
elever har.
En stor del av arbetstiden på vårterminen går
till att planera lärartjänster och göra scheman
för nästa läsår.
– Även om jag planerar vad jag ska göra varje
dag så är arbetstiden oftast händelsestyrd. Det
dyker ofta upp frågor som snabbt måste lösas.
Varje år har jag cirka 100 elevvårdskonferenser
för att lösa problem som gör att enskilda elever
inte klarar skolsituationen. Eftersom ett skolår
har ungefär 35 veckor blir det flera i veckan.
– Men de frågor som dyker upp är långt ifrån
bara elevfrågor. De kan röra allt i skolan.

Rektorn på Älvåkraskolan, Niklas Häggström, och några elever i sjuan och nian.
Roligt men tufft
– Jobbet som rektor är tufft. Man måste räkna
med att få på skallen många gånger. Men det
är ändå ett jätteroligt jobb, säger Niklas Häggström.
– Det är fritt, jag planerar själv vad och hur
jag ska göra. Roligast av allt är kontakten med
ungdomarna, det är riktigt kul.
– Det är också väldigt roligt när man ser att
något man jobbat för fungerar, när lärarna och
eleverna trivs och när elever lyckas.
– Det som är negativt är att tvingas göra saker
som jag egentligen inte tycker ingår i jobbet,
eller när man känner sig bakbunden av olika
behov eller föreskrifter och inte kan hitta bra
lösningar. Att måsta hantera ekonomiska beslut
som neddragningar och kanske behöva meddela
någon i personalen att de inte får vara kvar är
också tråkiga delar av jobbet.

Rektorsutbildning
För att bli rektor ska man gå en rektorsutbildning som bland annat finns vid Umeå universitet. Förr var det vanligt att de som blev rektorer
var lärare som hade arbetat ganska länge, men
det har blivit vanligare att det krävs att man har
gått rektorsutbildningen och om några år kommer det inte att gå att få jobb som rektor om
man inte har utbildningen. De flesta som går
den har först gått någon lärarutbildning.
– Om man känner att man har ledaregenskaper och vill vara ledare tycker jag att man ska
fundera på att bli lärare. Kraven på en lärare är
att kunna fånga ungdomars intresse och läsa av
och förstå dem. Om man sedan vill utveckla de
egenskaperna så ska man satsa på att bli rektor.
Men det gäller att vara beredd på att det är ett
tufft jobb ibland.

Monroe-pedagogik i Älvsbyns skolor
I skolorna i Älvsbyn kommer en ny pedagogisk struktur att införas hösten 2010.
Arbetet att genomföra det har fått namnet
Skola 2010.

av Sveriges absolut lägsta meritvärden (medelbetyg) för några år sedan, och har sedan de
började arbeta på det här sättet ökat elevernas
kunskapsnivå ganska mycket, vilket i sin tur har
gett tryggare elever som fungerar bättre socialt.
Strukturen är utarbetad av en amerikansk En svensk forskare, Lennart Grossin, har gjort
forskare som heter Lorraine Monroe. Den studier på pedagogiken och visat att den ger
har bland annat använts i skolor i Harlem där goda resultat.
många elever har stora sociala problem och
dåliga resultat i skolan. Monroe-pedagogiken Betygen har sjunkit
har gett klart förbättrade kunskapsnivåer och Anledningen till att skolledningen i Älvsbyn
bättre fungerande elever.
vill införa Monroe-pedagogiken i kommunens
skolor är att resultaten på de nationella proven
Hjällboskolan
och betygen har sjunkit bland Älvsbyns elever.
I Sverige har bland annat Hjällboskolan i Gö- Det är också många elever som behöver stöd av
teborg infört metoden. Den skolan hade ett specialpedagog för att klara skolan.
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Struktur är en viktig del i Monroe-pedagogiken.
Lärarna har uniform för att markera sin roll som
ledare.
Tavelstrukturen
Detta vill man ändra på med Monroe-pedagogiken. En viktig del i modellen är att alla lärare
Forts. på nästa sida

inför varje lektion ska följa något som kallas
tavelstrukturen. Den innebär att när eleverna
kommer in i klassrummet har läraren i förväg
skrivit upp lektionens innehåll, mål och läxa på
tavlan. Just det är något som ska vara lika genom
hela grundskolan.
Mönster
Syftet med tavelstrukturen är att underlätta
lärandet och sätta det i centrum. Tavelstrukturen hjälper till att få in eleverna i klassrummet
snabbt och tyst för att på en gång börja med det
lärande arbetet. Den ger en signal till eleverna
att läraren är förberedd för deras skull, visar
eleverna vad som förväntas av dem den här
lektionen och ger ett mönster för hur de kan
arbeta och lära sig.

NOTISER
Nyanställd

Rektorn
En annan viktig del i Monroe-pedagogiken är
det pedagogiska ledarskapet. Rektorerna ska
vara ute i verksamheten minst halva arbetstiden.
De ska ställa höga krav på personalen, fastställa
tydliga regler, våga fatta beslut och vara tydliga
i sitt beslutsfattande.
Professionella
Alla lärare ska vara behöriga och deras sätt mot
eleverna är också en viktig del i pedagogiken. De
ska bedriva undervisningen med professionalism
och med respekt för varje elev. De ska ha höga
förväntningar på eleverna och ett engagerat
intresse för dem. De ska medvetet bygga upp
elevernas självkänsla och motarbeta destruktiva
handlingar.

Upplevelsekortet
Upplevelsekortet ger i höst fritt inträde
till tre konserter, tre teaterföreställningar
och en direktsänd opera. Det kostar 360
kronor för vuxna och 180 för ungdomar
till och med 19 år och kan köpas på
Handelshuset.

Ögonkontakt
Läraren ska ha ögonkontakt med varje elev när
de går in i klassrummet. Varje elev ska känna sig
omtyckt och uppmärksammad av läraren. Varje
lektion ska börja med en enkel startuppgift som
har direkt koppling till förra lektionen.
Mer info
Den som är intresserad av att veta mer om
Monroe-pedagogiken och den forskning som
stödjer den kan hitta mycket information på internet genom att googla på Monroe-pedagogik,
Hjällboskolan, Lennart Grossin och Lorraine
Monroe. För att få veta mer om hur pedagogiken
ska implementeras i Älvsbyns skolor kan man
kontakta någon av rektorerna.

Hemvändarhelgen
Här är några foton
från den lyckade
hemvändarhelgen
i somras.

Telefontider till sjuksköterskorna
Kommunens sjuksköterskor på Nyberga
och Ugglan har sedan i somras telefontid.
Varje vardag klockan 10.00-12.00 svarar
de på telefon 0929-170 74 (Nyberga) och
0929-170 80 (Ugglan).
Kalle Håkansson är ny räddningschef i
Älvsbyns kommun.

Älvsbykrysset
Det rätta lösenordet i Älvsbykrysset
i förra numret av Älvsbybladet var
”Norrbottens Pärla”.
Här är vinnarna:
1:a pris presentkort
Älvsby köpmannaförening:
Louise Viklund, Vistträsk
2:a pris presentkorg:
Git Johansson, Vidsel
3-5:e pris Storforsen t-shirt:
Elaine Edholm, Piteå
Anna Karlsson, Älvsbyn
Britt Lindlöf, Älvsbyn
6-10:e pris Älglortar av choklad:
Nils Höglund, Täby
Arja Kivineimi, Älvsbyn
Uno Norén, Piteå
Axel Eriksson, Älvsbyn
Solveig Frykholm, Älvsbyn

Handlingsprogram för
funktionshindrade
Kommunstyrelsen i Älvsbyn har beslutat
om ett handlingsprogram för personer
med funktionshinder. Målsättningen med
programmet är att förbättra livsvillkoren
för människor med funktionshinder genom att göra Älvsbyns kommun till ett
tillgängligt samhälle för alla. Funktionshindrade ska kunna delta och fungera i
alla sammanhang, när det gäller hem, familj, ekonomi, utbildning, arbete, fritid,
politik, religion och så vidare. Den som är
intresserad av att läsa handlingsprogrammet kan kontakta kommunsekreterare
Lilian Johansson telefon 0929-172 14.
När det gäller avfall
Det är Älvsbyns Energi som har hand
om allt som rör avfallshantering. Om
du har frågor om fakturor ska du prata
med Erika Isaksson, telefon 723 44. För
övriga frågor, till exempel om sortering
eller hämtning, ska du prata med Roger
Broström telefon 723 82. Du kan också
besöka dem på Betonggatan 6. Observera alltså att det inte är miljökontoret i
kommunhuset som har hand om sådana
frågor.
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FÖRETAGSPROFILEN • • • • • • • • • • •

Har idéer och gillar
utmaningar
– De enda vardagarna jag inte haft jobb sedan jag startade var två veckor kring jul och
nyår. Då var det ingen som hörde av sig och
behövde få något gjort, så då blev jag orolig
att det skulle gå åt skogen, men då var det
P. Larssons Entreprenad heter firman. Den är någon som har hållit på länge som sa att det
ett slags bemanningsföretag inom lantbruk, bara var att ta det lugnt för det är alltid så där
markanläggning och bygg. Pär hyr helt enkelt kring jul. Så då lärde jag mig det.
ut sig själv till andra företag som behöver
extra personal under en kort tid. Ibland har Starta när man är ung
han även timanställt någon som har följt med Efter nian gick Pär lantbruksgymnasium.
när det har behövts två för det jobb som ska Det är en bred utbildning där man inte bara
lär sig att sköta djur och jordbruk, utan även
göras.
När Pär får frågan vad som har varit svårt läser till exempel byggnads-, reparations- och
med att starta företag, tänker han länge och körningskurser.
– Vi läste mycket företagande också och
säger sedan:
– Egentligen har ingenting varit svårt. Men drev ett UF-företag. Det var då tanken föddes
jag har lärt mig jäkligt mycket. Jag har gjort att det är det här jag ska hålla på med.
Pär tycker att ungdomar som funderar på
en del misstag, som till exempel räknat för
lågt på jobb, så när jag trodde jag skulle tjäna att starta företag ska göra det.
– Det är när man är ung och inte har några
bra, blev det i stället dåligt.
– Det har blivit många timmars jobb, men lån eller någon att försörja som det går bra att
det är som en hobby också, så jag har inte leva så här. För mig blir det aldrig någon kris,
velat ta ledigt. På sommaren är det högsäsong för om jag skulle tjäna för lite någon månad
i min bransch så jag har jobbat både vardagar så kan jag alltid käka hos morsan och farsan.
Från början lånade jag verktyg av dem så att
och helger.
jag inte behövde köpa allt på en gång, men allt
eftersom har jag investerat i det jag behöver.
Det kan nog vara svårare att göra så när man
har familj och annat att tänka på, säger han.
– Jag tror att det enda som krävs för att
man ska lyckas som ung företagare är att
man har idéer, vill ha utmaningar och vill
jobba för dem.
I juli förra sommaren, några veckor innan
Älvsbykillen Pär Larsson fyllde 19, startade
han ett företag. Det är det bästa jag har
gjort, säger han.

Hur blir det med KAC?
Hampus Elmenhoff och Stig Corneer som
har drivit Kanic Action Center har sagt
upp hyresavtalet med kommunen, men de
hoppas att verksamheten ska fortsätta i någon annan form.
– Vi håller på att försöka starta en förening där ungdomar som är intresserade
av extremsporter som downhillcykling och
snowboard, och deras föräldrar är aktiva.
Tanken är att föreningen ska vara en aktiv
part i utvecklingen och driften av Kanisområdet i samarbete med kommunen och
andra, säger Stig Corneer.
– Det finns intresserade i Älvsbyn som
vill samarbeta kring delar av verksamheten och även driva krogen, så jag hoppas
att allt kommer att lösa sig bra. Området
kring Kanis och Nyfors skulle kunna bli en
perfekt hot spot för extremsport.
Själv kan Stig tänka sig att jobba med
att arrangera event i samarbete med andra
i Älvsbyn.
– Jag hoppas att kommunen ser värdet i
att fortsätta utveckla området, men ingenting är som sagt klart ännu.
Ungdomar som vill att verksamheten ska
fortsätta kan höra av sig till Stig på telefon
070-422 43 65 eller Hampus 070-292 79
74 för att vara med och bilda en förening.
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