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Bra reaktioner
på digitala prov
KRAmfoRS Hans kompetens har blivit ifrågasatt
– en gång. Men det är
snarare ordet ”äntligen”
som läraren Agne Sjölander har fått höra.
– Folk är glada för att
jag tänker utanför boxen.
Artikeln om elläraren på
Ådalsskolan i Kramfors som
slutar med skriftliga prov
har gett Agne Sjölander flera överraskningar.
– Det var ju så klart en del
prat om detta på måndagsmorgonen i personalrummet och en lärare i kärnämnena kom fram och visade
intresse för mitt sätt att jobba.
I stället för att eleverna
ska kunna allting utantill
när de skriver prov för honom på elprogrammet får
de söka fram svaren de inte
kan. Med hjälp av google,
läroböcker och obegränsad
tid skriver de proven på en
digital plattform.
– Andra gymnasielärare

Misshandlade två män på krogen i Härnösand
HÄRNÖSAND En 25-årig
man, bosatt på en ort
i Medelpad, har åtalas
för misshandel vid Ångermanlands tingsrätt.

Reaktionerna har styrkt Agne (till vänster) i tron på sin
metod. FOTO: KaTarina Lind/arKiv
har hört av sig och tycker att
äntligen är det någon som
tänker nytt.
Men hans kompetens har
också ifrågasatts.
– Det var en som tyckte att
jag tog för lätt på på utbildningen.
Något som Agne Sjölander
motsätter sig. I stället tycker han att metoden höjer
läsintresset för alla, även de
som inte är studievana.
De som är kritiska bjuder
han in för att visa hur det
går till och för de nyfikna
funderar Agne Sjölander på
att starta en Facebookgrupp
om pedagogik.
– Reaktionerna har styrkt
mig och jag tror att jag är på
Katarina Lind
rätt väg.

Händelsen, som nu fått sitt
rättsliga efterspel, inträffade den 12 oktober 2013 på
Svenssons Bar & Kök i Härnösand. 25-åringen hamnade i dispyt med två av gäs-

Kontakta oss
redan idag!
Välkommen!

terna på krogen. Enligt
stämningsansökan slutade
det med att mannen tog till
nävarna mot båda männen.
Blodvite uppstod och de
båda männen klagade på

smärtor efteråt. Männen
yrkar på ett skadestånd på
6000 kronor vardera för
sveda och värk. Den 25-årige mannen har i polisförhör
erkänt brottet. Ulf Westman

Äntligen är den här!

OCTAVIA WINTER EDITION
ŠKODA Octavia Combi TDI 105 4x4
NU 219 900 kr

Mikael Rönnberg Joakim Kristoffersson
0611-55 20 52
0611-55 20 51

Besök oss på webben

berners.se
Bränsleförbrukning blandad 4,5 l/100 km CO2 från 119 g/km.
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel.

www.berners.se

Härnösand | Smedjev. 3 | 0611-55 20 40 | Mån-tor 09-18 • Fre 08-17

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Vattenavstängning Junsele
Tisdag 4/11 kl 09.30-15.00
Vattnet är avstängt på grund av ledningsarbete
på Gärdesvägen.
Avstängningen gäller alla abonnenter mellan
Skolvägen och Svanströmsvägen och norr om
Köpmangatan.

Kom ihåg och fyll upp vatten för ditt behov.
Vid frågor kontakta: Ulf Jonsson, 0622-68 30 05,
070-218 18 58

Välkommen till en inspirerande kundträff!
Länsförsäkringar Västernorrland ägs till hundra procent av
kunderna – av dig. Som delägare är det nu dags att rösta på
dina företrädare till fullmäktige. Dessutom får du lyssna till
Karin Sandin som inspirerar dig till att sortera dina tankar,
fokusera på det som är bra och få fram hela din potential.
Det kommer att bli en tankeväckande kväll! Läs hela
Karin
programmet på lfy.se/fullmaktigeval
Sand
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Tid 19.00–21.30
3/11
5/11
10/11
12/11
13/11
17/11
19/11

Ånge, Hussborgs Herrgård, Ljungaverk
Sollefteå, Hallstaberget
Härnösand, S:t Petri Logen
Kramfors, Lärkan Konferens
Sundsvall, Mittrotundan Folkets Park
Timrå, Söråker Herrgård
Örnsköldsvik, Pinassen Arken

Varje sakförsäkringskund får reservera två kostnadsfria biljetter
på telefon 0611-36 53 00 eller via info@lfy.se

www.solleftea.se

KOM IN TILL OSS & UPPTÄCK VÄGEN TILL EN SKÖNARE FRITID
Nu har vi d
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Torsdag 6/11 KVÄLLSÖPPET till 20.00

LLördag 8/11 ÖPPET HUS 10–15
vi bjuder på korv & kaffe

Kom och se 2015 års nyheter!
Ko
Vi har även vår begagnadsida med bra variation av
husvagnar och husbilar. Kom och låt oss hjälpa er att
rusta för vintern eller nästa sommar.

Nu med en ränta från 2,95%

www.sorbergehusvagnar.com | Terminalvägen 30, Timrå | Telefon 060-57 98 65 | Måndag-torsdag 8–18 |

