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Fokus på kärnverksamheten
På Ådalsskolans gymnasium i Kramfors är det elevhälsan, lärarnas gemensamma syn
framåt och en stark administration som tillsammans utgör kärnverksamheten; att det ska
gå bra för de ungdomar som läser på skolan.
skärma av sig från resten av klassen,
vilket ger betydligt bättre arbetsmiljö för alla elever, säger rektor
Katarina Näslund nöjt. Det märks
att eleverna tänt på den här möjligheten att vara med och påverka hur
skolan ska se ut.
Skolan fortsätter att fräschas
upp, och närmast är det dags för
Natur- och Teknikprogrammet att
få sina utrymmen fixade. Även här
har elever tillsammans med lärare
hjälpts åt vad gäller färgval och
idéer för att lokalerna bättre ska
passa den yngre generationen. Tekniklokalen kommer dessutom att
ställas i ordning med mer modern
utrustning än den nuvarande.
Vecka 13 håller skolan temavecka och riktar uppmärksamheten
mot entreprenöriellt förhållningssätt. Under veckan blir det inspirationsföreläsningar av Carolina
Hedberg från Stockholm School
of Entrepreneurship och av Jesper
Lissmark Hult - killen som cyklade
genom Europa och visade att man
kan förverkliga sina drömmar.
– Många av kommunens företagare
kommer också hit till Ådalsskolan
för en jobbmässa där eleverna får
möjlighet att knyta viktiga kontakter, berättar rektor Peyman Vahedi.
Vi vill att våra elever ska ha försprång till jobben!
Anja Björkland

Rektorerna Katarina Näslund, Mikael Wiklund och Peyman Vahedi.
Tema ”arbetsro” är det som skolan
nu arbetat efter ett tag, vilket i stort
går ut på att lärarna ska kunna
koncentrera sig på det som de är
där för - att utbilda utan att lägga en
massa tid på större lokala reformer
och kringliggande projekt. Här har
istället skolans tre rektorer gått in
och hjälpt till att sålla bland idéer
och följaktligen lyfta det väsentliga
för att det inte ska bli för mycket
för lärarna, och för att eleverna ska
få den utbildning som är deras rättighet. Ådalsskolan satsar i flera led
för att kärnverksamheten ska lyftas.
I vår kommer invandrarelever på
Introduktionsprogrammet Språkintroduktion att få studiehjälp efter
skoltid. Det är ett samarbete mellan
skolan och Arbetsmarknadsenheten
AME, som nu gör det möjligt för
dessa elever att inte bara få hjälp
med läxor, utan även introduceras
på ett bra sätt i samhället.
– Det kan handla om studiebesök
exempelvis, förklarar rektor Mikael
Wiklund, ansvarig för satsningen.
Ute på plats i samhället får de
lättare att förstå det svenska samhället, knyta kontakter och det i sin
tur skapar bättre förutsättningar

för eleverna efter utbildningen att
se möjligheter till jobb och att vilja
stanna i kommunen.
Ett arbetssätt som på sikt kommer att genomsyra all undervisning
är det nytänkande ”Gamification”.
En term som funnits med lång tid
och som syftar till att plocka upp
hängivenheten och lärandet som
genereras i ungdomars spelande och
applicera det i skolans miljö.
– Motivation är en förutsättning
för lärande, menar rektor Peyman
Vahedi. Vi kommer att tillämpa
detta under resten av året, med start
i ett ämne för att känna oss för. Men
tanken är att vi ska kunna använda
det här i större skala så småningom.
Arbetsmiljön är viktig för
alla, och ”Det pedagogiska klassrummet” är ett av Ådalsskolans
senaste glädjeämnen. Elever har tillsammans med lärare fått vara med
och bestämma över inredning och
funktion. Klassrummet genomsyras
av det pedagogiska tänket, och tack
vare bänkarnas speciella trekantiga
utformning kan de enkelt flyttas
runt och sättas ihop till enheter
som passar just det specifika tillfället. Skärmar med whiteboards har

införskaffats som också dem enkelt
placeras där de gör bäst nytta för
stunden.
– Vid grupparbeten kan eleverna då
forma sina arbetsbord själva och

Katarina visar Barn-och fritidsprogrammets nya pedagogiska klassrum.
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Ådalsskolan
Med behöriga lärare, senaste tekniken
och rätt program ligger hela världen i dina händer!
Du kan vara som du är och du kan bli vad du vill!

Välkommen till oss på Ådalsskolan!
KONTAKTPERSONER
SYV Jan-Uno Norlén,
SYV Tuula Milz,

ADRESS
tel 0612-69 21 72
tel 0612-69 21 35

Ådalsskolan
Telefon: 0612-69 21 61

Box 185, 872 24 KRAMFORS
Telefax: 0612-14 353

Hemsida: www.adalsskolan.se

