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Läraryrket ska ges högre status
De kommunala skolorna flyttar fram
sina positioner och sitt ansvar för att
utbilda framtidens lärare.
– Att vara lärare är ett hantverk som
kräver så mycket mer än ämneskunskaper, säger Fässbergsskolans rektor
Annika Vannerberg.
I MAG-projektet möter vetenskaplig
kunskap beprövad erfarenhet och hela
Sverige tittar nyfiket på.
MAG-projektet är en tydlig motreaktion på att
lärarutbildningens VFU (verksamhetsförlagd
utbildning) inte har fungerat tillfredsställande
de senaste åren. I pilotprojektet vilket genomförs i Mölndal, Alingsås och Göteborg (därav
namnet) och som leds av Gunnar Berglund på
gymnasieförvaltningen i Mölndal, samverkar
universitetet och de kommunala skolorna för
att som likvärdiga utbildningspartners i högre
grad prioritera VFU.
– Läraryrket är ett genuint hantverk som
delvis måste läras genom praktisk undervisning ute på skolorna. Det är här i verkligheten
framtidens lärare lär sig bland annat konfliktlösning, föräldrakontakter och betygssättning.
Därför tydliggör och uppgraderar vi de lokala
lärarutbildarnas, de som tidigare kallades
handledare, roll, säger rektor Annika Vannerberg.

Även kompetenshöjande för lärarna

Tidigare har kommunikationen mellan högskolans lärare och skolans lärare varit för komplicerad och knapp. Dessutom har VFU styrts
av orealistiska uppgifter från högskolan.
Samhällskunskaps- och psykologilärare
Kristina Lindahl är, tillsammans med Eva
Persson, VFU-ledare på Fässbergsgymnasiet. De är lika mycket en stödfunktion för
de lokala lärarutbildarna som en länk mellan

lärarutbildningens praktik- och teoridel.
– Projektet är egentligen en direkt följd av
den nya lärarutbildningen från 2001 där det
tydligt uttalas att skolan ska ta en mer aktiv
roll i elevernas praktik. Vi har nu eget ansvar
och medel för att skapa en genomgripande
och lärande organisation ute på skolorna där
lärarstudenterna erbjuds kontinuitet, tydlighet, trygghet och gott stöd på deras väg till
en yrkesidentitet, anser Kristina Lindahl.
Hon menar också att den nya strukturen gör
att alla kan förbereda sig betydligt bättre
för praktikveckorna och den omtalade verklighetschocken för nyutexaminerade lärare
ska ersättas av yrkeskänsla, yrkesansvar och
yrkesstolthet.
– Den praktiska utbildningen på skolorna
ska följa som en röd tråd genom hela deras
utbildning. Det fina är även att lärarna ges
möjlighet att reflektera över hela sin yrkesroll
och möta nya idéer från studenterna vid seminarier ute på skolorna – de bästa formerna för
fortbildning, avslutar Kristina.

All praktik på en skola

De ca 15 lärarstudenter, av totalt ca 110 i
MAG-projektet första året, som haft VFU
på Fässbergsgymnasiet, har redan i samband
med deras utbildningsstart välkomnats till
gymnasiet där de sedan ska erhålla all sin
VFU genom hela utbildningen.
Det har möjliggjorts genom att Fässergsgymnasiet tar emot nya studenter med en
eller två inriktningar varje termin. Lärarstudenter som läser svenska eller historia erhöll
VFU från i höstas. Vårterminen 2005 erbjöds
studenter med inriktning religion VFU och
tillhösten är det tänkt att Fässbergsgymnasiet
enbart ska ta emot studenter med inriktning
matematik eller engelska.
– Enhetliga grupper är mycket mer hanterliga och genererar färre kontaktytor mel-

Medverkar till att ge läraryrket högre status gör Kristina Lindahl och Annika Vannerberg, på
bilden i Fässbergsgymnasiets nya studiecentrum.
lan högskolelärare, lokala lärarutbildare och
lärarstudenter. Lärarstudenter som deltagit
i MAG-projektet hos oss det senaste året är
oerhört positiva, förklarar Kristina.
För eleverna på Fässbergsgymnasiet innebär projektet att de känner igen lärarstudenterna år från år och får extra lärarstöd i sin
gymnasieutbildning

inflytande vi behöver och har den kompetens
som krävs. Vi får även ett bra gensvar från
universitetet och högskolan i vårt samarbete,
säger Annika Vannerberg.
Även Åbyskolan i Mölndal medverkar i
MAG-projektet, som ska utvärderas vårterminen 2006.

Inflytande och kompetens avgör

Samtidigt som Högskoleverket riktat skarp
kritik mot att lärarutbildningarna haft för låg
status ute bland universitetets fakulteter lyfter
verket fram MAG-projektet.
– Vi har funnit en bra organisation för att
ta hand om lärarstudenter som passar Fässbergsgymnasiet. Det är tack vare att vi får det
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Bygg-Triangeln bygger nytt Porsche Center
Bygg-Triangeln utvecklar Eklanda Företagspark. I höstas
stod Audis nya anläggning
klar. Nu får de sällskap av en
släkting på andra sidan Jolengatan: Porsche Center.
Det blir en exklusiv och specialdesignad anläggning för dess klassiska tyska sportbilskusin Porsche.
– Vi har haft en nära dialog med
Din Bil en längre tid och är glada
för att även Porsche valt att flytta
till det nya bilförsäljningsklustret i
Eklanda, säger Pär Löfvenius, vd
AB Bygg-Triangeln, ett företag i
Bygg-Götagruppen.

”Bygg-Triangeln är en seriös
partner”

Liksom vid Audis bilsalong är anläggningen ett samarbete med Din
Bil Göteborg AB. Lars Larsson är
en mycket nöjd vd:
– Anläggningen är helt i linje
med hur modern bilhandel bedrivs
idag där allt högre krav ställs på
återförsäljarna. Nu kan vi i ännu
högre grad ge våra 2 500 Porscheägare i distriktet full service. Vi
är mycket nöjda med samarbetet
med Bygg-Triangeln och vår Audianläggning och ser med förväntan
fram mot vårt nya Porsche Center.
Anläggningen kommer att bli något
utöver det vanliga, och kommer generera ett tiotal nya arbetstillfällen.

AB Bygg-Triangeln ser till att Eklanda Företagspark växer. Företaget uppför nu ett helt nytt Porschecenter längs
Jolengatan. Arkitekter: Åke Walther, Walther Arkitekter och Arkitekterna Krook & Tjäder AB .
Illustration: Tryggve Brandt, Krook & Tjäder Arkitekter.

Bygg-Triangeln hyr ut
anläggningen

Glada miner när första pålarna sattes i marken. På bilden kommunstyrelsens ordförande Bengt Odlöw, Ola Nilsson, vd Porsche Sverige, Lars Larsson, vd Porsche Göteborg och Pär Löfvenius vd Bygg-Triangeln och Lars
Ekberg näringslivschef i Mölndal.
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Porsche Sveriges vd Ola Nilsson
ser mycket positivt på satsningen i
Göteborgsregionen:
– Nu kommer vi att få en anläggning i Göteborg som är nivå med
varumärket.
Även kommunstyrelsens ordförande Bengt Odlöw välkomnade Porsche Center och Bygg-Triangelns
initiativ i Eklanda vid sitt tal när
de första pålarna sattes i marken i
slutet av mars:
– Välkommen till norra Europas
hetaste företagsområde!
Nya Porsche Center, som förutom
bilutställning även innehåller verkstad och diagnosplatser är på cirka
1 100 kvadratmeter och skall stå
klart i november 2005.
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Fakta:
Bygg Göta Göteborg AB är huvudbolag i en företagsgrupp som även
omfattar Byggnads AB Nygården, AB Bygg-Triangeln, Byggnads AB
Westnia, Bygg-G Förvaltnings AB och Spar Hotel.
Gruppen bedriver sedan nära 50 år byggnadsverksamhet,
byggledning och fastighetsförvaltning, huvudsakligen avseende egna
projekt och fastigheter. Verksamhetsområdet är Västsverige med
inriktning på Göteborg med kranskommuner.
Förvaltningen omfattar drygt 100 egna fastigheter, bestående av
cirka 2 000 bostadslägenheter och 400 lokaler om tillsammans cirka
500 000 kvadratmeter.
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