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Känner du till kommunens 
trygghetspunkter ...
I Tjörns kommun finns fem trygghetspunkter, det vill säga särskilda platser som kan 
användas vid större kriser. Dessa ska kunna fungera som exempelvis evakuerings-
lokaler eller utlämningsställen för dricksvatten vid krissituationer.

Trygghetspunkterna på Tjörn är:
• Valåsens äldreboende, Lilldalsvägen 1, Kållekärr
• Kvarnbackens Trygghetsboende, Kvarnbackevägen 4, Rönnäng
• Häggvallskolan, Höviksnäsvägen 1, Höviksnäs
• Kommunhuset, Kroksdalsvägen 1, Skärhamn
• Klövedals äldreboende, Långekärr 13, Kyrkesund

… och informationspunkter?
En informationspunkt är en plats för att få information, särskilt då övriga  
informations- och kommunikationskanaler har slutat att fungera.

Informationspunkterna på Tjörn är:
• Kommunhuset i Skärhamn, Kroksdalsvägen 1, Skärhamn
• Åstols handelsbod, Hamnvägen 1, Åstol
• Handlarn på Klädesholmen, Strandvägen 12, Klädesholmen
• ICA Nära Dyröboden, Hamnvägen 46, Dyrön
• ICA Nära Rorsman, Allévägen 5, Rönnäng
• ICA Supermarket Nordeviks, Kroksdalsvägen 4, Skärhamn
• ICA Supermarket Runes, Kållekärr
• ICA Nära Höviksnäs, Höviksnäsvägen 2, Höviksnäs
• ICA Supermarket Almö Livs, Centrumhuset, Myggenäs
• Klövedals äldreboende, Långekärr 13, Kyrkesund

Läs mer om hur trygghets- 
och informationspunkterna 
fungerar på tjorn.se
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Tjörnborna har röstat

skriv till evike [evike.sandor@tjorn.se]
ledare

Evike Sandor, 
kommundirektör

Tjörn – Möjligheternas ö  
hela året och för hela livet

Förra året firade vi Demokratiåret – för att det då 
var hundra år sedan det första riksdagsvalet hölls, 
där både kvinnor och män fick rösta – något vi ser 
som en självklarhet i dag, särskilt ett valår som detta. 
Men alla har inte lika lätt att nyttja sin demokratiska 
rättighet. Därför fick alla som inte kunde ta sig till 
en vallokal möjlighet att rösta hemma med hjälp av 
ambulerande röstmottagare. Två röstmottagare åkte 
runt till alla äldreboenden (där 73 personer röstade) 
och till privatbostäder (18 personer) för att hjälpa till 
med röstningen. På så vis var det flera äldre, personer 
med funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa som 
fick möjligheten att rösta. Det var väldigt uppskattat. 
På kommande sidor kan du läsa mer om hur valet gick 
och vilka som ska styra Tjörns kommun de kommande 
fyra åren.

Förutom valresultatet, finns det mycket annat att 
läsa om i detta nummer. Visste du till exempel att 
det plockats upp nästan 4 000 hummertinor längs 
Bohuskusten sedan 2017? På sidan 6 kan du läsa om 
hur mycket som plockats upp längs Tjörns kuster. 
Om du är intresserad av havet och vad det ska 
användas till i framtiden kan du läsa mer om den nya 
översiktsplanen för havet på sidan 7.

Du kan också läsa om vad de äldre på Tjörn tycker 
om äldreomsorgen, om hur Myggenäs treor jobbar med 
språket samtidigt som de har matte och om Nordiska 
Akvarellmuseets besök på Tjörns äldreboenden. Och 
lite till.

Med önskan om god läsning och en fin höst,

Följ Tjörnsamhällets utveckling  
på tjorn.se
Sök på ”Översiktsplaner och detaljplaner” 
och läs om både stora planer för hela kom-
munen och mer detaljerade planer för nya 
områden.

Redaktionen 
tipsar

Vad kan du göra i höst?
Teater, konsert eller julmarknad? I Tjörns 
evenemangskalender hittar du både 
evenemang och tips på aktiviteter för hela 
familjen. Du hittar evenemangen på  
tjorn.se/evenemang.

Vi är mitt inne i höstrusket!
När det regnar mycket kan vägar och hus 
påverkas. Som fastighetsägare är du skyldig 
att själv skydda din egendom. På tjorn.se får 
du handfasta tips om vad du kan göra. Sök 
på ”Översvämningar och skyfall”. 

Du hittar ännu mer information om vad  
som görs i Tjörns kommun på vår webbplats  
tjorn.se. Här är några favoriter just nu:

tjorn.se
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87,31
procent Tjörnbor 

röstade i  
kommunvalet

Tjörns nya folkvalda
Du som är röstberättigad har nyss varit med och röstat fram de 
politiker som närmaste fyra åren ska sitta i kommunfullmäktige och 
representera dig och andra Tjörnbor – de som ska fatta beslut för din 
räkning.

Kommunfullmäktige är kommunens riksdag
Kommunfullmäktige är det högsta beslu-
tande organet på Tjörn. De 41 förtroende-
valda fattar beslut i principiella frågor och 
i viktiga ärenden för kommunen. Det kan 
till exempel handla om hur hög kommunal-
skatten ska vara, om budgeten eller mål för 
verksamheten.

Kommunstyrelsen är kommunens regering
Det är kommunstyrelsen som leder och  
samordnar allt arbete i kommunen.

Nämnderna är kommunens utskott
I Tjörns kommun finns nämnder med olika ansvarsområden. Förutom 
kommunstyrelsen (som räknas som en nämnd) är de stora nämnderna  
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritids-
nämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

De 41 ledamöterna i  
kommunfullmäktige de  
kommande fyra åren är:

Socialdemokraterna (10 mandat)
Ludwig Andréasson
Anette Johannessen
Rikard Larsson
Emma Lennholm
Peter Bäcklund
Marieanne Berndtsson
Göran Hermansson
Rosalie Sanyang
Benny Halldin
Maud Hultberg

Moderaterna (6 mandat)
Bo Bertelsen
Inga-Lill Hast
Bengt Arne Andersson
Robert Windelstrand
Claes Jansson
Kristina Nyckelgård

Kristdemokraterna (5 mandat)
Martina Gullbrandsson
Björn Möller
Sofia Freij
Magne Hallberg
Jörgen Myrberg

Tjörnpartiet (5 mandat)
Gert Kjellberg
Cyril Esbjörnsson
Magnus Gullbrandsson
Andréas Hansson
Christofer Niklasson

Liberalerna (5 mandat)
Gun Alexandersson Malm
Martin Johansen
Peter Andersson
Christina Ericson
Gunnemar Olsson

Sverigedemokraterna (5 mandat)
Thord Jansson
Rikard Simensen
Christer Olsson
Bertil Ahlstrand
Jenn Johansson

Centerpartiet (2 mandat)
Robert Mattsson
Georg Strömbom

Vänsterpartiet (2 mandat)
Alma Sibrian Alfaro
Thomas Collberg

Miljöpartiet (1 mandat)
Tanja Siladji Dahne

Val 2022

Läs den senaste informationen om 
hur styret på Tjörn ska se ut de  
kommande fyra åren på tjorn.se
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+98,1

92 %

miljoner kronor

Resultat  
januari–augusti:

Uppfyllda  
prioriterade mål 
januari–augusti:

Mitt val  
– Lättpratad  
valdiskussion

Delåret i Tjörns kommun

Sex partier på Tjörn var representerade vid en sär-
skild träff inför valet som ordnades för personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar. 

Tjörns kommuns resultat för 2022 fram till augusti (delårsresultatet) är klart. I slutet av augusti är 
resultatet 98,1 miljoner kronor. Förra året var motsvarande resultat 69,4 miljoner kronor. När fyra 
månader återstår av året är också 92 procent av prioriterade målen i verksamheterna uppfyllda.

Forskning visar att valdeltagandet för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning är lågt. Enligt Stu-
dieförbundet vuxenskolan, som tagit fram metoden 
Mitt val*, röstar bara fyra av tio i den här gruppen. 

De som deltog var nöjda med träffen och vill att 
den lättpratade valdiskussionen kommer tillbaka till 
nästa val. 
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Foto: Tjörns kommun

I budgeten för året finns 89 mål 
som ska uppfyllas under året. Det 
är mål som beslutats om i kom-
munfullmäktige (inriktningsmål) 
och i de olika nämnderna (prio-
riterade mål). Exempel på inrikt-
ningsmål är att det ska tas fram en 
ny översiktsplan, att Tjörn ska ha 
en hållbar och effektiv utveckling 
av vatten och avlopp eller att Tjörn 
ska vara en bra miljö-kommun. 
Just dessa tre inriktningsmål är 
exempel på mål som är på god 
väg att uppfyllas.

Exempel på prioriterade mål är att 
skolnärvaron ska öka, att arbetet 
med Kungälvsledningen (som kan 
förse Tjörn med vatten från Göta 
älv) ska fortsätta för att kunna 
kopplas in 2024, att barn och unga 
ska få subventionerade fritidskort 
och att öka användandet av ekolo-
giska livsmedel. Även dessa mål 
är på väg att uppfyllas. 

Fram till och med augusti har 92 
procent av alla mål uppfyllts. 

Och pengarna då? Vi frågade 
Carolina Färdig, Tjörns kommuns 
ekonomichef, om det höga resul-
tatet. 

Ett plus på 98,1 miljoner kronor  
– vad beror det på?
– Framför allt är det positiva re-
sultat i alla nämnder, vilket beror 
på lägre personalkostnader, lägre 
kostnader för köpta platser och 
tjänster som inte nyttjats vilket 
delvis är coronaeffekter som häng-
er kvar. Skattetillväxten beräknas 

starkare och skatteintäkter och 
generella statsbidrag är högre än 
i tidigare prognoser. Vi har också 
fått ersättningar från Försäkrings-
kassan för sjuklöner. Under året 
har också investeringstakten varit 
lägre.

Vad betyder det för Tjörn att ha 
ett så positivt resultat?
– Det möjliggör för framtida inves-
teringar eftersom den långsiktiga 
betalningsförmågan stärks.

Fotnot: Mitt val är en metod som ska göra röstning och politik mer tillgängligt för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning. Den bygger på både en studiecirkel med lättläst  
information om hur demokrati fungerar och är uppbyggd samt en lättpratad valdiskussion.

Tjörns kommun antog  
under året en Handlings-
plan för funktionsvarierades 
kultur- och fritidsliv och 
inflytande.

En del av planen handlar 
just om att öka dessa 
personers inflytande i 
samhället.
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Tjörn får bidrag för att fånga upp 
spökredskap
Elva fiskebåtar på Tjörn är med och samlar upp skräp ur havet. Sedan början av 
augusti har man till exempel fått upp 81 hummertinor och 56 kräftburar. 

– Vi hade aldrig klarat det här 
utan fiskarnas yrkeskunskap och 
duglighet att jobba tufft på havet. 
Det är de som känner till på vilka 
platser där det kan finnas redskap 
på botten, säger Per-Olof Samuels-
son.

Mer än en fjärdedel av allt skräp 
i havet tros vara redskap som 
förlorats i samband med fiske – till 
exempel hummertinor, kräftburar, 
ryssjor, fiskelinor och nät. Om de 
får ligga kvar, gör de stor skada på 
havsmiljön på flera sätt. Fisk som 
lockas in i burarna eller fastnar 
i näten dör och redskap som får 
ligga kvar bryts efter hand ner till 
mikroplast, som fisken sedan äter 
tillsammans med plankton och för 
vidare i näringskedjan till havs-
fåglar och andra djur.

Tjörn är den femte kommunen i 
Bohuslän som går med i projektet, 
som började i Sotenäs kommun 
2017. Per-Olof Samuelsson har va-

Tjörns kommun har beviljats närmare 
en miljon kronor i bidrag för projektet 
att tillsammans med lokala yrkesfis-
kare fånga upp förlorade fiskeredskap. 
Bidraget kommer från EU:s fiskefon-
der via Jordbruksverket, med visst 
tillskott från Havs- och vattenmyn-
digheten. Pengarna går till att täcka 
omkostnaderna, främst till yrkesfis-
karna som draggar och en mindre del 
till proffsdykare och projektledning. 
Projektet löper tills mars 2023.

Så här mycket har man plockat upp på 
Tjörn 18 augusti–25 september:

rit projektledare sedan starten och 
har sett vilken nytta det gör och 
hur effektivt det blir när lokala 
yrkesfiskares kunskap kan an-
vändas. Förutom fiskare används 
också dykare i projektet för att 
skona havsbottnarna.

– Våra draggar* är små och 
skonsamma, men vi använder 
dem bara när det är minst 17 
meters djup. På grundare vatten 
använder vi dykare som får tips 
från yrkesfiskarna var de ska leta.

Om redskapen som tas upp är 
märkta, går de tillbaka till fiskar-
na. De redskap som inte är märkta 
och som fungerar lämnas till 
polisen som sjöfynd. Resterande 
80–85 procent går till den marina 
återvinningscentralen i Sotenäs 
kommun.

Fotnot: En dragg är ett skonsamt ankare som 
i det här fallet används för att fånga upp fiske-
redskapen.

– Det är väldigt roligt att så 
många yrkesfiskare vill vara 
med och städa i havet, säger 
Per-Olof Samuelsson, projekt-
ledare.

• 81 hummertinor
• 56 kräftburar
• 9 fiskenät på sammanlagt 1 000 meter
• 3 ryssjor
• En stor trålpåse, en lång tross,  

en vajer och mycket plastskräp.

Så här mycket har man plockat upp  
längs Bohuskusten sedan 2017:

• 3 900 hummertinor
• 850 kräftburar
• Flera tiotals kilometer fiskenät.
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Vad ska vi använda havet till?
Snart får Tjörns och Orusts kommuner sin första översiktsplan som gäller havet. 

Förslaget handlar om hur vattnet 
utanför våra kuster ska användas 
utifrån fyra områden – Natur och 
kultur, Friluftsliv och besöksnäring, 
Maritima näringar samt Transporter.

Natur och kultur
De områden som redan har ett 
skydd ska enligt planen ha det 
även i fortsättningen. Dessutom 
anges fler områden med höga 
naturvärden där särskild hänsyn 
ska visas.

Friluftsliv och besöksnäring
Planeringen behöver ta hänsyn till 
behoven av tillgänglighet för både 
människor och båtar. Men vissa 
områden, till exempel de med 
höga naturvärden, kan behöva 

fredas från båttrafik.

Maritima näringar
Planen visar på möjliga områden 
för vattenbruk – för musslor, 
ostron och alger. Exploatering av 
områden med till exempel ålgräs-
ängar ska undvikas helt, liksom 
områden med kulturhistoriskt 
värde. Vattenbruk i Stigfjorden 
ska ske med stor hänsyn till de 
stora naturvärdena. När det gäller 
yrkesfisket ska hänsyn tas till de 
områden som är fredade idag, 
men man vill också utreda om fler 
områden kan fredas. Yrkesfisket 
som pågår utomskärs idag ska 
kunna fortsätta.

Ett område anges lämpligt för 
vindkraft, ett för strömkraft.

Transporter
En möjlig framtida färjeförbin-
delse mellan Tjörn och Göteborg 
finns inritad i planen.

I slutet av oktober avslutades 
utställningen, som funnits i 
kommunhuset i två månader. 
Nästa steg är att samman-
ställa synpunkter som kommit 
in, innan planen beslutas om i 
kommunfullmäktige.

Områden för  
yrkesfiske

Här kan det bli 
testanläggning för 

vindkraftverk

Reserverat  
för ny färje- 
förbindelse

Områden för  
friluftsliv och 

rekreation

Läs hela planen på tjorn.se
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Här är några av Tjörnbornas synpunkter:

Boende och boendemiljö
• Många vill bo kvar så länge som möjligt i sitt hus, men 

det finns också en oro att inte kunna bo kvar på grund 
av till exempel trappor.

• Man vill ha fler alternativ till boende, även för friska 
äldre personer, till exempel 70+boenden med  
gemensamhetsytor, nära natur och service.

• Önskan att ha ett aktivt liv så länge man lever.

Förebyggande och främjande insatser
• Bättre kommunikationer för att kunna ta sig  

till service och evenemang.

• Fler mötesplatser.

• Kultur och aktiviteter för alla sinnen, till exempel 
konst, musik, bio, teater.

• Tillgänglig natur och fler bänkar längs vägar och i 
grönområden.

Digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik
• Rädsla för att inte hänga med när samhället mer och 

mer bygger på det digitala, till exempel smartphones.

• Tillsynskameror för den som vill kan kännas tryggt.

• Tekniken får inte ersätta den mänskliga kontakten.

Delaktighet, inflytande och självständighet
• Inte så många olika personer i hemtjänsten och  

samma läkare.

• Tydligare och mer lättläst information från  
kommunen om olika stöd.

• Viktigt att bli sedd, respekterad och lyssnad på.

Samordning och samverkan
• Bättre övergång från sjukhusvistelse till hemmet.

• Lättare att nå vården.

• Farmaceut som kommer hem och går igenom  
medicinlistan.

Framtiden för Tjörns äldre
Kanske är du en av de Tjörnbor över 50 år som var med och tyckte till om äldrestrategin?  
Nu är strategin klar och många av synpunkterna som kom fram har tagits med.
Tack till alla er som gav ert bidrag i invånardialogen!

Den nya äldrestrategin ska gälla fram till 2030 och tar 
upp de olika områdena Boende och boendemiljö, Förebyg-
gande och främjande insatser, Digitalisering, e-hälsa och 
välfärdsteknik, Delaktighet, Inflytande och självständighet 
och Samordning och samverkan.

Inför arbetet med att sammanställa strategin var un-
gefär 90 Tjörnbor från 50 år och uppåt med och tyckte 
till om hur de vill att framtidens Tjörn för äldre ska se 
ut. 

– Vi fick in väldigt värdefulla synpunkter från Tjörn-
borna och jag vågar nog säga att det mesta av det som 
kom fram nu också finns med i strategin. Det är också 
synpunkter som har stöd i den forskning vi haft med 
oss i arbetet med strategin, säger Magdalena Romanov, 
folkhälsostrateg i Tjörns kommun.

Vad tycker du är det viktigaste budskapet i den nya 
äldrestrategin?

– Det viktigaste är att det är många saker som de 
äldre behöver ha för att ha en god livskvalitet och 
känna trygghet. Därför behöver hela kommunen jobba 
med alla områden och ta ett gemensamt ansvar för att 
målen i strategin uppfylls, säger Magdalena Romanov.

Du hittar Äldrestrategi 2022–2030 på tjorn.se

Missade du förra vinterns broddar?
För dig som är över 65 år och inte hämtade ut några broddar förra säsongen, 
får du gratis broddar från Tjörns kommun! Du hämtar dina broddar på Kund-
center i kommunhuset i Skärhamn. Ta med legitimation. 
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Tjörns äldre är 
nöjda med  
äldreomsorgen 
I Socialstyrelsens årliga rapport 
Vad tycker de äldre om äldre- 
omsorgen? svarar Tjörnborna  
oftast ”bra” eller ”ganska bra”. 
Men många känner sig ibland 
ensamma.

– Vi är stolta över att våra brukare 
i så hög grad upplever att de blir 
bemötta på ett positivt sätt och är 
nöjda med sin hemtjänst eller sitt 
särskilda boende. Forskning visar 
att det har skett en ökning av en-
samheten under coronapandemin, 
vilket denna undersökning också 
bekräftar. Vi jobbar aktivt för att 
öka antalet mötesplatser för äldre 
och erbjuda gemensamma aktivi-
teter på våra äldreboenden, inte 
bara för de som bor där utan alla 
äldre i närområdet, säger Lilian 
Hansson, vård- och omsorgschef.

Så här svarade de som har  
hemtjänst på några av frågorna:

• 87 procent är nöjda med  
hemtjänsten i sin helhet. 

• 46 procent av de som har hem-
tjänst känner sig ensamma då 
och då. 19 procent känner sig 
ofta ensamma. 

• 81 procent känner sig mycket 
eller ganska trygga att bo kvar 
hemma med stöd av hemtjäns-
ten. 

• 87 procent känner förtroende 
för alla eller flertalet i hem-
tjänstpersonalen. 

• 98 procent känner sig alltid eller 
oftast positivt bemötta.  

Så här svarade Tjörnbor som bor i 
särskilt boende:

• 80 procent trivs med sitt rum 
eller lägenhet. 

• 86 procent är mycket eller  
ganska nöjda med sitt boende. 

• 31 procent känner sig ensamma 
då och då. 27 procent känner sig 
ofta ensamma. 

• 84 procent känner förtroende 
för alla eller flertalet av  
personalen. 

• 99 procent känner sig alltid eller 
oftast bemötta på ett positivt 
sätt. 
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Konst på Tjörns  
äldreboenden
Alla äldreboenden på Tjörn har under hösten fått besök av 
Nordiska Akvarellmuseet. 

Kultur för äldre
Andra programpunkter som de 
äldre fått ta del av under året 
har varit cirkus, psalmer av Lina 
Sandell, Robban Broberg-tolk-
ningar av Daniel Karlsson (the 
Moniker) och dansworkshops 
med kommunkoreograferna. Om 
du är äldre och bor kvar hemma, 
kanske med hemtjänst, är du 
självklart också välkommen. Då 
behöver du eller någon anhörig 
gå in i appen Omsorgen för att se 
programmet och boka plats.

Här är det Lilldals äldreboende som först får en digital visning av ett originalkonstverk i direkt-
sändning från museet. Den här gången var det Arne Isacssons Isländskt landskap som visades. 
Efter visningen fick de äldre prova på att måla själva, under handledning av konstpedagogen 
Jonte Nynäs. 

– Det här var jätteroligt att både vara med på 
visning och sedan försöka själv. Jag var med 
i akvarellmuseets vänförening i femton år så 
det här var extra roligt för mig, säger Cerold 
Johansson, som bor på Lilldals äldreboende.
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Språket tar ännu mer plats  
i Tjörns skolor
Alla elever på Tjörn ska mötas av ett språkutvecklande arbetssätt i skolan. Vi på Tjörn tog reda på vad det 
kan innebära i klassrummet och följde med 3A och 3B i Myggenäs skola på en mattelektion.

För två år sedan fick lärarna Marie 
Wislander och Marie Andersson 
chansen att jobba med ett nytt 
läromedel i matematik. De tyckte 
det lät spännande med matema-
tikuppgifter som inte ger några 
rätta svar utan i stället får eleverna 
att prata mer om matematik i stäl-
let för att sitta och lösa uppgifter 
mekaniskt i en bok.

– Nu måste eleverna uttrycka sig 
och förklara hur de tänkt, säger 
Marie Wislander.

I stället för multiplikationstabell
Lärarna delar ut varsin tom bingo-
bricka till eleverna. Den har 16 
rutor och eleverna ombeds fylla i 
siffror mellan 0 och 50. De vet att 
de ska träna multiplikation och att 
ledtrådarna (det vill säga matteta-
len) de får från lärarna är multipli-
kationstal. 

Ett surr hörs i klassrummet när 
eleverna sitter i par och resone-
rar samtidigt som de fyller i sina 
bingobrickor. Marie börjar läsa 
upp talen. 7 gånger 5. Eleverna får 
fundera en stund. ”Ett, två, tre” 
säger Marie och eleverna svarar i 
kör ”35”. 

– Hur kom ni fram till det? frå-
gar Marie.

– Om jag har två gånger sju blir 
det fjorton, sedan dubblar jag det, 
då blir det 28, sedan lägger jag 
till sju till och det blir 35, säger en 
elev.

– Om jag har tre gånger tio blir 
det trettio, sedan tog jag fem till, 
säger en annan.

Det finns många sätt att komma 
fram till det rätta svaret och lä-
rarna låter gärna eleverna berätta 
hur de tänkt inför varandra. 

När eleverna börjar få bingo är 
det några som sitter kvar med tal 
som inte finns som svar i multipli-
kationstabellen.

– Jag har 19 och 38 och kom på 
precis när jag skrivit ner dem att 
det ju inte går, säger en elev.

Pratar om matematik
Bingoövningen är ett exempel på 
när det inte är svaret i sig som är 
det intressanta utan hur eleverna 
resonerat. Målet är att eleverna 
ska ”se” matematik och få en tal-
uppfattning utan att rabbla, göra 
fylla-i-övningar eller räkna på 

fingrarna. Att helt enkelt prata om 
matematik och på så vis utveckla 
både taluppfattning och språk.

Marie Wislander och Marie An-
dersson tycker att de efter många 
års lärarerfarenhet äntligen hittat 
ett sätt att jobba som går djupare. 
De upptäcker mycket lättare vilka 
som inte hänger med och de elever 
som kommit lite längre provar sig 
gärna fram med mer komplice-
rade lösningar och resonemang.

– Vi märker också hur alla nu 
vågar prata utan att vara rädda att 
svara fel, för de vet att alla resone-
mang duger, säger Marie Anders-
son.

Språkutvecklande arbetssätt

Det finns olika sätt att jobba med 
språk i skolan, inte bara i svensk-
ämnet. Språket används av oss 
hela tiden, i olika sammanhang.
Ett utvecklingsområde för Tjörns 
skolor är att arbeta med språk-
utvecklande arbetssätt.
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Nyanlända elever  
– så funkar det på Tjörn
På Tjörn finns ett 40-tal barn som räknas som nyanlända. Det betyder att de varit i Sverige upp till fyra år. 
En del av dessa barn går redan i vanlig klass och klarar sig utan hjälp, andra behöver mer hjälp. Här berät-
tar vi hur det går till. 

När en nyanländ familj kommer 
till Tjörn är det viktigt att barnen 
så snart som möjligt kommer in 
i en helt vanlig klass. Forskning 
har visat att det gynnar barnen, 
både socialt och kunskapsmässigt. 
Beroende på hur gamla barnen är, 
jobbar man på olika sätt.

De yngre eleverna går direkt 
till en klass

– Vi träffar familjen som kom-
mer för ett första samtal och hör 
oss för om tidigare skolbakgrund. 
Utifrån vad vi får veta skriver vi 
in eleven i en klass som passar i 
ålder, säger Sandra Hasselgren 
chef för Modersmål och kartlägg-
ning, kommunens organisation för 
nyanlända elevers skolgång.

Skolorna på Tjörn, precis som 
i övriga Sverige, använder Skol-
verkets kartläggning – ett material 
som hjälper lärarna att se vilken 
kunskapsnivå eleven har. Denna 
kartläggning görs direkt i den 
nya klassen. Till sin hjälp får de 
nyanlända eleverna olika typer av 
stöd, för att de ska kunna ta till sig 
undervisningen i det nya landet så 
effektivt som möjligt. 

Stödet kan vara till exempel 
en studiehandledare – det vill 
säga någon som talar elevens 
språk, har god kunskap i hur det 
svenska samhället fungerar och 
har gått igenom en utbildning i 
att handleda elever. Studiehand-
ledaren fungerar som en brygga 
mellan kulturerna. Reglerna för 
hur mycket stöd eleverna får av 
en studiehandledare är lika i hela 
Sverige och styrs av Skolverket.

Högstadieeleverna börjar i  
förberedelseklass
De äldre eleverna som är i hög-
stadieåldern kommer först till en 
förberedelseklass, där de kart-

läggs och får jobba med framför 
allt svenska, matte och engelska, 
till viss del även so-ämnen (sam-
hällsorienterande ämnen). Så snart 
som möjligt slussas de in i en ordi-
narie klass med de ämnen som är 
lämpliga.

Vi på Tjörn träffade Omar, 15, 
som bott i Sverige och på Tjörn i 
två år. Efter bara ett par veckor i 
förberedelseklassen började han 
med idrott i sin nya klass, strax 
därefter ämnena musik, bild, hem-
kunskap och slöjd.

– Det var väldigt nervöst första 
gången jag skulle börja i klassen. 
Jag kunde inte så bra svenska och 
jag var blyg. Men de var nyfikna 
på mig och frågade mycket. Då 

slutade jag vara nervös, säger 
Omar.

Idag har Omar fått många nya 
kompisar, både svenska och från 
hemlandet Syrien. De träffas ofta 
på Deltas kultur- och fritidscentra 
på Häggvallskolan där de gärna 
spelar biljard och dataspel eller 
någon bollsport.

– Det första jag tänkte när jag 
kom till Sverige var att jag måste 
lära mig svenska och träna myck-
et. Nu har jag börjat ha so-ämnen i 
min klass också, säger Omar.

Omar har lektion i sin förberedelseklass. Lektionerna handlar ofta om hur Sverige fungerar, om 
allt från samhället till naturen. Den här dagen får de se en kort film som handlar om övergången 
från sommar till höst.
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