
ÄLVÄNGEN. Invigning-
en av nya Kronaskolan 
tilldrog sig ett stort 
intresse.

Många var lyriska 
över byggnaden och 
dess utemiljö.

– Vilket fantastiskt 
hus, konstaterade 
Utbildningsnämndens 
ordförande, Dennis 
Ljunggren (S), i sitt 
invigningstal.

Elbuss transporterade besö-
kare från Älvängens pendel-
tågstation till Kronan. Det 
var skytteltrafik som gällde 
och tur var väl det då besöka-
re strömmade till från olika 
delar av kommunen.

Lördagens invigningsfi-
rande inleddes med symbo-
lisk bandklippning och hög-
tidstal. 

– Under arbetet har fle-
ra fokusgrupper varit med 
i framtagandet där man fått 
belysa vad man tycker är vik-
tigast. Dessa fokusgrupper 
har haft representanter från 
de olika verksamheter som 
nu kommer att ha byggna-
den som sin arbetsplats, för-
klarade Dennis Ljunggren 
och tillade:

– Arbetet har gjorts till-
sammans med arkitekterna 
och således har detta lett 
fram till den finaste byggnad 
vi nu har i kommunen. Jag 
vill passa på att tacka både 
arkitekter och framförallt er 
alla som ingått i fokusgrup-
perna. Ni har hjälpt till att 
göra denna byggnad till vad 
den är idag.

Innan Dennis Ljunggren 
greppade saxen avslutade 
han med orden:

– Jag både hoppas och tror 
att vi i denna byggnad kom-
mer att skapa mer lust att 

lära, det är en av de absolut 
viktigaste egenskaper barn 
har och det är viktigt att vi 
alla uppmuntrar våra kompi-
sar och kollegor att göra just 
detta. Vi ska alla ha lust att 
lära mer. Jag är övertygad att 
många framgångsrika elever 
i framtiden kommer att ha 
gått här på Kronan.

Pedagogerna Camilla 
Johnsson och Marie Färd-
mar stod vid entrén och häl-
sade besökarna välkomna.

– Det blir en nystart för 
alla. Just det faktum att vi nu 
får en gemensam skola för 
de yngsta eleverna i försko-
leklass upp till årskurs sex, 
samt integrerar särskolans 
verksamhet, känns helt fan-
tastiskt. Vi längtar efter att få 
komma igång med undervis-
ningen.

Lokaltidningen fick en 
exklusiv rundvandring i 
byggnaden tillsammans med 
Anna Larson, som likt sina 
kollegor är stormförtjust 
över sin nya arbetsplats

– Det blir som att byta 
jobb, säger Anna som tidiga-
re haft Älvängenskolan som 
hemvist.

I skolmatsalen bjöds det 
dagen till ära tunnbröds-
rulle, snittar och rulltårts-
bakelse. Gästerna lät sig väl 
smaka.

– Vi är sex stycken kockar 
som kommer att laga all mat 
från grunden. Vi vill att bar-
nen ska få en matupplevelse 
med alla sinnen, betonar 
Linda Nilsson.

Jesper Krantz, klass 5A, 
tog tillfället i akt att provsitta 
bänken i sitt nya klassrum.

– Jag är grymt imponerad 
av den yttre miljön som ger 
många möjligheter på ras-
terna.

En särskild invigningsce-
remoni för förskolans och 
skolans elever ägde rum på 
måndagen.
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Unga och äldre intog Kronaskolan i lördags.

Utbildningsnämndens ordförande, Dennis Ljunggren, klippte bandet och invigningstalade.

Jesper Krantz passade på att provsitta bänken och samtala med 
sin lärare So�a Petersson.Linda Nilsson hälsade välkommen till skolmatsalen.Utsikten från nya skolan går inte att klaga på.

Utemiljön erbjuder många olika aktiviteter på rasterna.

Vilket fantastiskt hus!
– Stort intresse för nya Kronaskolan


