VECKA 41

16

|

NUMMER 37

Ett sagolikt spadtag!
– Barnen i centrum när Älvängens nya skola byggs
ÄLVÄNGEN. 280 barn
deltog när bygget av
Älvängens nya skola i
Kronogården sjösattes.
Temat för den
F-6-skola som nu byggs
är ”Berget och skogen”.
– Här ska du kunna
gå, växa och utvecklas
från det att du är ett år
tills du är tolv. Det blir
en unik skola, säger
Fredrik Johansson, Ale
kommuns projektledare.
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Utbildningsnämndens ordförande, Elena Fridfeldt
(C), lät sagan få prägla det
första spadtaget för skolan på
Kronogården. Skanska hade i
tre jättelika sandhögar gömt
skatter.
– När man ska på skattjakt
så måste man ha en saga. Jag
tänkte berätta för er om den
lilla staden längs älven som
för 99 år sedan stolt öppnade sin nuvarande skola.
Nu har den lilla staden vuxit och blivit riktigt populär.
Fler människor och ﬂer barn
ﬂyttar hit. Därför behöver vi
bygga en ny, men först ska vi
gräva fram skatterna, sa Elena och femåringar från Hövägens förskola, elever från
årskurs två på Älvängenskolan och elever från särskolan
ﬁck nöjet att börja gräva.
Döm av deras förvåning
när de efter att ha grävt undan en meter sand stötte på
ett trälock.
– Det är en skatt, vrålade
eleverna!
Visst var det så! Tre skattkistor fulla med ballonger
som for iväg när locket lyftes.
Delaktighet
Redan från planeringsstadiet
har eleverna fått vara delaktiga i projektet. Arkitekterna
har till exempel fått hjälp
med vad eleverna tycker är
viktigt för att skapa en så bra
skolgård som möjligt. När
bygget nu startar kommer
eleverna ha möjlighet att
följa vad som händer steg för
steg. Det blir också tillfälle
för studiebesök.
– Barnen har haft ett tydligt fokus i hela projektet.

Det är för dem vi bygger
skolan, sedan har det också
ställts stora krav från kommunen när det gäller klimatoch energismarta val. Grunden är att passivhus, vilket
ska ge så låga driftskostnader
som möjligt. Skolan kommer
att förberedas för solcellspaneler, men det är en fråga
som politikerna får ta ställning till senare. Det för med
sig en kostnad som måste
vara förankrad, säger Stanley Rossäng, projektchef för
Skanska.
I uppdraget ingår att
bygga förskola, grundskola
och en fullstor idrottshall.
En stor del av projekteringen har kunnat återanvändas
från den skola som planerades vid norra Kilandavägen
i Nödinge, men som drogs
tillbaka när Ale gymnasium
frigjordes.
Nya krav
– Faktum är att en hel del av
förarbetet har vi haft nytta
av. Pedagoger och övrig skolpersonal i Nödinge har med
andra ord lagt grunden för
den nya skolan i Älvängen.
Sedan har självklart blivande
elever och lärare i Älvängen
haft en nyckelroll, skolan
blir helt klart en bra representant för samverkan. Att
bygga en skola idag mot för
till exempel 40 år sedan skiljer sig radikalt. Kraven ser
helt annorlunda ut och det
är många olika delar som ska
fångas upp, säger vice ordförande i Utbildningsnämnden, Dennis Ljunggren (S).
Den nya skolan som barnen ska få vara med och
namnge ska präglas av temat
”Berget och skogen”. I skolan kommer det att ﬁnns en
grotta, dit du kan söka dig för
att läsa lite mer ostört.
– Om du börjar i förskolan i riktigt unga år kan du
bli kvar här i tolv år. Vårt
mål är att skapa en plats med
hög trivselfaktor och skolområdet med lokaler ska vara
öppna även för föreningslivet efter skoltid. Det här är
en skola som vi bygger tillsammans och det hoppas jag
ska genomsyra slutresultatet
också, avslutar Fredrik Johansson.
Nuvarande skolor, Äl-

Efter många spadtag hittades tre skattkistor – fyllda med ballonger!

Elever från Älvängenskolan årskurs två, Hövägens förskola avdelning röda vinbäret och särskolan fick symboliskt gräva fram en
skattkista när den nya skolan i Älvängen officiellt började byggas i fredags.

vängenskolan, Madenskolan och Hövägens förskola,
kommer ersättas med den
nya, men några planer på att
riva de beﬁntliga byggnaderna ﬁnns inte.
– Vi ser hur Älvängen växer och får vara väldigt försiktiga med vad vi gör. Jag
tror att delar av beståndet
kommer att behöva användas
i framtiden. Nämnden har
inte diskuterat frågan än, avslutar Elena Fridfeldt.

NYA SKOLAN
F-6-skola: Förskola, förskoleklass, årskurs 1-6 samt
idrottshall.
Anpassad för 600 elever.
10 660 kvm.
Budget: 230 Mkr
Klar: Augusti 2016
Entreprenad: Skanska

Samarbete. Skanska med projektchef Stanley Rossäng och Ale kommun med projektledare Fredrik
Johansson gladde sig åt det nya skolbygget i Älvängen äntligen kan ta ordentlig fart.
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