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Nyheter
Skola

Lilla Edet

Carl blev legitimerad
lärare på bara två år

Julia Färjhage (C) kommunstyrelsens ordförande.

Klart att
kommunen
stämmer
IP Only

Genom en speciell utbildning
kan personer med minst
en kandidatexamen bli
legitimerade lärare på två år.
En som gått den vägen är Carl
Jansson. Han lämnade en tioårig karriär som civilingenjör –
och blev grundskollärare.
– Det är en ganska hård arbetsbelastning under två år för att
få sin legitimation, berättar
han.

Kommunstyrelsen i Lilla Edet
har nu beslutat att stämma
IP Only med anledning av den
pågående tvisten mellan
parterna.

– Det var min mamma som hit
tade utbildningen från början,
berättar Carl Jansson.
Han kommer från en familj där
läraryrket ligger nära hjärtat. Hans
mamma, fru, syster, mormor och
morfar har arbetat eller arbetar
som lärare.
Det var bara en tidsfråga innan du
blev lärare du med?
– Det var nog så, säger Carl och
skrattar.
Men hans väg till yrket var annor
lunda än den traditionella ut
bildningen på högskolan. Efter
att ha arbetat som civilingenjör
under tio år hittade, som tidigare
nämnt, hans mamma den utbild
ningsform som stiftelsen Teach for
Sweden erbjuder.
Stiftelsen Teach for Sweden
rekryterar personer som redan
innan har minst en kandidatexa
men till deras ledarskapsprogram.
Sedan följer en två år lång utbild
ning då studenten arbetar fyra
dagar i veckan, 80 procent, som
obehörig lärare på en skola.
Samtidigt studerar man på 75
procents pedagogik och didaktik
på distans vid Luleå tekniska uni
versitet – för att bli behörig lärare.
– Det är en ganska hård arbetsbe
lastning under två år för att få sin
legitimation, säger Carl Jansson
och utvecklar:
– Man har de här timmarna i
veckan när man är lärare – men
man skulle kunna lägga så myck
et mer tid. Det finns alltid någon
elev man känner att man skulle ha
kunnat göra något mer för. Sam

Genom speciella utbildningen fick han sin legitimation på bara två år.

”

Det finns alltid någon
elev man känner att
man skulle ha kunnat
göra något mer för
Carl Jansson

lärare på Silvertärnan

tidigt hade man sina egna studier
att klara av. Det var ibland svårt att
prioritera.
Många av de som går programmet
är tidigare civilingenjörer, som när
utbildningen är klar blir lärare i
matte- och NO-ämnen – ämnen
där det är stor brist på lärare.

Skolorna där deltagarna place
ras under programmet är oftast
skolor i socioekonomiskt utsatta
områden.
– Jag håller med om det Teach
for Sweden står för, att alla elever
har rätt till en bra och jämlik skol
gång. I dagsläget går 15 procent av
alla elever ut nian utan behörig
het till gymnasiet, och det är helt
oacceptabelt. Att bedömas inte ha
godtagbara kunskaper, och inte
bli godkänd, tycker jag är en hård
stämpel att sätta på en 15-åring,
säger Carl.
Under utbildningens första år ar
betade Carl på en skola i Bergsjön,
Göteborg. Men för att Carl, som är
bosatt i Trollhättan, skulle kunna
undvika pendlingen lyckades han
i stället ordna en tjänst på Silver
tärnan i Vänersborg.

Bild: Aron Engman

Carl blev klar med utbildning
en förra året och är i dag behörig
grundskollärare i matematik,
kemi, fysik och teknik. Han arbetar
kvar på skolan där han spenderade
utbildningens andra år, Silver
tärnan. Och Carls arbetsdagar nu
skiljer sig avsevärt jämfört med ett
par år sedan.
– Som civilingenjör visste jag
ofta hur min dag skulle se ut. När
jag kommer till skolan så vet jag
vilka ämnen jag ska undervisa,
men eftersom man arbetar med
människor på ett helt annat sätt är
dagen mer oförutsägbar. Fördelen
är ändå att man kan göra ett avtryck
på ungdomarna, att vara lärare är
ett jätteviktigt jobb som behöver
uppskattas, säger Carl.

Lovisa Meijer

pasi.hakopuro@ttela.se 0520-42 26 84

Ville inte lämna Näl
– dödshotade vakt

Emma vann pris för nytt projekt
Kommunalekonomernas för
ening, KEF, delar årligen ut pris
för Årets insats och detta år var
Emma Lindquist från Mellerud
den lyckliga vinnaren. Emma har
arbetat som ekonom på Melleruds
kommun i nio år. Tillsammans med
tre andra kommuner i Dalsland har
hon varit projektledare för ett nytt
molnbaserat ekonomisystem.
– Eftersom vi valde ett program
som ingen svensk kommun an

Pasi Hakopuro

lovisa.meijer@ttela.se 0520-42 26 00

Prisutdelning

Emma Lindquist vann pris för
Årets insats efter hennes insats
som projektledare för ett nytt
molnbaserat ekonomisystem.

Som TTELA skrivit tidigare har
Lilla Edets kommun och fiber
leverantören IP Only hamnat i
en konflikt gällande uteblivna
betalningar och felaktigt utförda
arbeten.
Tvisten har pågått sedan oktober
2019 utan att parterna kunnat lösa
konflikten, kommunen vill därför
inte utförda nya grävtillstånd för
rän tvisten är löst, vilket har lett till
att utbyggnaden står stilla i Lödöse.
IP Only har tidigare kommente
rat i TTELA att de tycker att kom
munen utövar utpressning med
att inte utfärda nya grävtillstånd.
I måndags var ärendet uppe i
kommunstyrelsen där politikerna
enigt beslutade att gå vidare med
stämningen.
Kommunstyrelsens ordförande
Julia Färjhage (C) kommenterar:
– Vi tycker självklart att det är
tråkigt att det behöver gå så här
långt. För Lilla Edets kommun är
det viktigt att ta ansvar för skatte
betalarnas pengar, både på kort och
lång sikt. Kommunen har försökt
att komma fram till en lösning i
den här tvisten men utan framgång
och nu ser vi inget annat alterna
tiv än att ta det till domstol. Vi är
självklart fortfarande intresserade
av att nå en lösning med IP Only,
men det bygger på att båda parter
vill, säger Julia Färjhage i ett press
meddelande.

vänt så är det ett pilotprojekt. Det
var ganska modigt från början att
välja detta system. Men det var vi
beredda att göra. Men det har varit
svårare än vi trodde att vara första
kunden, det var många saker som
man inte räknat med skulle vara
ett problem, som varit ett problem,
säger Emma.
Projektet blev svårare än de räknat
med och problem uppstod på
vägen. Tillsammans med de tre
andra kommunerna, Bengtsfors,
Färgelanda och Dals-Ed, har hon
fått bra stöttning av kollegorna
och kunnat genomföra projektet.

Projektet inte är färdigt utan arbe
tet med implementering och ut
veckling fortsätter under hösten.
Prisutdelningen som brukar
hålla till i Malmö fick istället ske
digitalt. Priset blev diplom, blom
mor och en prissumma som hon
skulle vilja dela med kollegorna
i projektet.
– Hade vi inte haft restriktioner
kring träffar, då hade jag gärna
hittat på något roligt ihop med oss
som har genomfört projektet, men
vi får se vad det blir.

Ida Flöjsbon
ida.flojsbon@ttela.se 0520-42 26 00

Emma Lindquist vann pris för Årets
insats efter ett pilotprojekt.

Brott: En man i 30-årsåldern sitter
anhållen misstänkt för att bland
annat ha dödshotat en ordningsvakt. Hotet skedde när mannen
skulle avvisas från Norra Älvsborgs
länssjukhus.
Vid midnatt, natten till onsdag,
skulle en man i 30-årsåldern från
Mellerud lämna Näl.
– Men mannen ville inte lämna
sjukhuset och när ordningsvakten
skulle avvisa honom så hotade
mannen vakten till livet, säger
Rickard Lejon, jourhavande
förundersökningsledare vid polisen
i östra Fyrbodal.
Polis tillkallades och när de kom
till platsen satte sig mannen till
motvärn.
– Mannen är nu anhållen misstänkt för hot mot tjänsteman och
våldsamt motstånd. Han är hörd,
men nekar till brott.

