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Nu ser vi fram emot en 
grönskande tid
Äntligen - en härlig vårsol och ett skönt majväder, 
med naturen som grönskar och allt liv återvänder 
inramat med fågelsång under ljusa kvällar. Vi har 
alla länge längtat efter detta när inte pandemin 
längre styr oss med sitt järngrepp.

De kommunala verksamheterna fortsätter att 
göra ett oerhört gott arbete och i detta nummer av 
”Mitt i prick” får vi intressant information från vår 
framgångsrika utbildningsförvaltning.

Kommunen fortsätter fokusera på tillväxt där platsvarumärket 
snart är klart och kommer att utgöra en god plattform för vår mark-
nadsföring och därmed lyfta fram kommunens stora utvecklings-
möjligheter de kommande åren. Samverkan är också en central fråga 
för kommunens utveckling där den nyligen beslutade avsiktsförkla-
ringen för samverkan är ett tydligt ställningstagande mellan våra 
samverkanskommuner.

Den 7 maj hade jag äran att medverka vid invigningen av Dals-
lands Traktormuseum på Rödjans gård. Ett av Sveriges ca 25 trak-
tormuseum och det enda i Dalsland. Här får vi en inblick i lantbru-
kets snabba utveckling under det senaste århundradet. Väl värt ett 
besök i sommar.

Våren är en förväntans tid och alla inväntar vi nu Melleruds egen 
stora fest, Kanalyran, den 1–3 juli. Hoppas vi ses där.

Trevlig sommar på er alla!
Karl-Olof Petersson Kommunchef 

Vi bygger framtiden
SKOLA OCH BARNOMSORG

Skolan i Melleruds kanske vik-
tigaste uppgift är att arbeta 
kompensatoriskt och ge varje 
elev det stöd den behöver för 
att utvecklas så långt som möj-
ligt. De elever som inte uppnår 
behörighet till gymnasiesko-
lans nationella program efter 
att ha avslutat grundskolan 
löper större risk att hamna i 
utanförskap senare i livet. Det 
är därför av största vikt att 
alla elever i grundskolan som 
riskerar att inte nå behörighet 
till gymnasieskolans nationella 
program får det stöd de behö-
ver. 

Det är även viktigt att de 
elever som inte är behöriga 
till ett nationellt program och 
påbörjar ett introduktionspro-
gram i gymnasieskolan, får 
det stöd de behöver för att bli 
behöriga. Föregående år kla-
rade 85,2 procent av eleverna 
i Mellerud en gymnasiebehö-
righet vilket var något över 
snittet bland Västra Götalands 
49 kommuner med 84,8 pro-

Alla skolor i kommunen har under läsåret 
¬förberett sig på att kunna möta väpna-
de och hotfulla situationer. Nu planeras 
ett inköp av en larmapp där skolpersonal 
snabbare kan larma varandra om en hot-
full situation inträffar.

Skolorna i Melleruds kommun tog fram 
handlingsplaner för väpnat våld under 
hösten 2021. Handlingsplanerna ingår 
även i den krisplan som finns sedan ti-
digare på alla skolenheter. Under läsåret 
har alla skolor övat och förberett sig på 

olika scenarier för att bättre kunna möta 
väpnade eller hotfulla situationer.

- Det är viktigt att ta den här frågan på 
allvar, särskilt med tanke på den tragiska 
händelsen i Malmö nyligen där två lära-
re dog till följd av en skolattack. Det var 
den tredje skolattacken under ett halvår 
i Skåne, säger Anders Pettersson, kultur- 
och utbildningschef.

Det som skolorna har övat och förberett 
sig på är främst inrymning, utrymning 
och utestängning. Inrymning handlar om 

att elever och barn låser in sig i klassrum 
eller andra utrymmen. Utestängning av 

en eller flera gärningsmän kan prakti-
seras om våldet pågår på exempelvis en 
skolgård. Utrymning innebär att elever 
och personal lämnar skolan för att söka 
skydd.

Genom övningarna har skolorna märkt 
av ett behov att snabbare kunna få infor-
mation om att en hotfull situation har in-
träffat. Därför planerar förvaltningen att 
köpa in en larmapp till lärarnas mobiler 
eller datorer som kan varna alla i skol-
byggnaden vid en våldshändelse. Den vi-

sar även om det är inrymning, utrymning 
eller nödhjälp som är aktuellt.

Larmappen kommer också att använ-
das när skolorna årligen övar och förbe-
reder sig på att möta väpnade och hotful-
la situationer.

- Vi får naturligtvis hoppas på att inga 
allvarliga händelser kommer att inträffa 
på någon av våra skolor. Är man ändå 
förberedd så ökar chansen avsevärt att 
klara situationen utan allvarliga konse-
kvenser, tillägger Anders. 

Larmapp till skolorna i Mellerud
SKOLA

Årskurs 4–6 på Karolinerskolan i Dals 
Rostock har satsat på att använda 
skönlitterära böcker som utgångspunkt 
för klassernas lärande i svenska och 
engelska. Genom att arbeta tematiskt 
med skönlitterära böcker väcker skolan 
läslusten och gör det lättare för elever 
att förstå texters struktur och funktion.

– Svenska i mellanstadiet är väldigt 
fokuserat på strukturer i det svenska 
språket. Lärare kan lära ut strukturen 
och språkliga regler, men det är inne-
hållet som oftast är det svåraste för 
eleverna då det kräver mycket av elev-
ernas egen fantasi. Genom att basera 
undervisningen på en skönlitterär bok 
kan elever sno idéer eller karaktärer 
från boken, vilket blir lättare för elev-
erna att testa att skriva på olika sätt, 
säger Ylva Tallberg, lärare i svenska, 
engelska och SO på Karolinerskolan.

Organisationen för ekonomiskt sam-
arbete och utveckling (OECD) har ut-
fört en undersökning för att mäta läs-
lusten bland 15-åringar i Sverige. Den 
visar att de ungdomar som läser myck-
et leder till positiva effekter som ökar 
ordförståelsen, läsförståelsen och ger 
förutsättningar för det egna skrivandet.

Under höstterminen 2021 provade 
Ylva att basera undervisningen i svens-
ka för årskurs 4 på den skönlitterära 
boken Harry Potter. Under terminen 
fick de öva sig på att skriva en faktatext, 
en instruktion och en berättande text. 
Genom att använda idéer från boken 
skrev eleverna en faktatext om ett ma-
giskt djur, ett recept på en trolldryck 
och en berättelse med magiska inslag. 
Undervisningen baserades främst på 
högläsning under lektionerna följt av 
diskussioner. 

-Genom att läsa tillsammans och 
prata om det vi läser, gör elever mer 
medvetna om vad som till exempel gör 
att en bok är spännande, det väcker 
även diskussioner för hur man skriver 

Ny metod ökar läslusten på Karolinerskolan
SKOLA OCH BARNOMSORG

Äntligen är Kanalyran tillbaka! Den 1-3 juli arrangeras 
det musik, underhållning och en massa aktiviteter för 
hela familjen i Mellerud och Håverud. 
Läs mer om programmet på kanalyran.se eller följ Kanal- 
yran på Facebook.

Varmt välkomna!

Kanalyran 
1 – 3 juli 2022
UPPLEVA OCH GÖRA

Den 30 maj är sista dagen för att göra eventuella änd-
ringar eller byten av gymnasieprogram i din gymnasie-
ansökan. Går du i årskurs 9 kan detta göras genom att 
kontakta studie- och yrkesvägledare Karoline Larsen på 
telefon 0530–182 60 eller karoline.larsen@mellerud.se. 

Har du frågor om Dahlstiernska gymnasiets olika yr-
kesprogram är du och vårdnadshavare

välkomna att höra av sig till studie- och yrkesvägledare 
Karoline Larsen. 

Du kan också nå programföreträdare via vår expedition 
på telefon 0530-182 57.

Se även vår hemsida dahlstiernska.se

Lycka till med ditt gymnasieval!

Sista dagen för 
ändringar till 
gymnasievalet 
UTBILDNING

Vuxenutbildningen är laddad med många möjligheter för 
dig som vill ta ett steg och få mer kunskap inom ett önskat 
område. Behörighetsgivande kurser, yrkesvux och SFI är 
några av möjligheterna vi erbjuder. 

Välkommen att kontakta studie- och yrkesväg- 
ledare Ann-Charlotte på telefon 0530-183 82 eller e-post: 
ann-charlott.torin@mellerud.se

Du hittar även information på vår hemsida:
www.mellerud.se/skola-och-barnomsorg/vuxenutbildning

Många möjligheter på 
Vuxenutbildningen
UTBILDNING

cent behörighet. I kommunens 
gymnasieskola klarade 84 pro-
cent examen inom tre år, i Väs-
tra Götaland var motsvarande 
siffra 80,6 procent. 

Anders Pettersson 
Kultur- och utbildningschef

och förhoppningsvis får man läslusten 
på köpet, säger Ylva. 

Inspirationen till att jobba på det 
här sättet väcktes ur gemensamma 
diskussioner mellan lärarna på sko-
lan för hur de skulle kunna förbättra 
elevernas skrivande. Veronica Sjöman, 
lärare i engelska för årskurs 5, har ock-
så provat att arbeta tematiskt med en 
skönlitterär bok i hennes klass. Då har 

de baserat undervisningen på den eng-
elska versionen av boken Lasse-Majas 
Detektivbyrå. Eleverna läser ett kapitel 
tillsammans och skriver sen ett kapitel 
själva på engelska. Elever kan då låna 
ord, uttryck, namn eller händelser från 
boken vilket bygger upp deras själv-
förtroende att våga skriva på ett nytt 
språk.

- Det är fascinerande att se hur myck-

et eleverna har börjat skriva på ett nytt 
språk. Den här undervisningsmetoden 
underlättar för elever på alla nivåer då 
ett kapitel kan vara tio meningar långt 
eller en A4-sida. Vi märker även hur 
detta bidrar positivt till elevers ordför-
råd och stavning, både på svenska och 
engelska, säger Ylva. 

God läsförståelse är grunden för allt 
skolarbete. Även förståelsen för texters 

struktur och funktion fördjupas i arbe-
tet med skönlitteratur.

- Eftersom läslusten minskar bland 
barn och ungdomar, så behöver skolan 
ta ett större ansvar att väcka läslusten. 
Det bästa betyget för mig som lärare 
var när jag fick reda på att en elev hade 
önskat sig nästa Harry Potter bok i jul-
klapp, säger Ylva och ler stort. 

På bild från vänster: Veronica Sjöman, Ylva Tallberg och Mariette Ottosson, lärare på Karolinerskolan


