
Som en av sex fi nalis-
ter kommer Jocke Berg 
att tävla i Ljunggren-
ska solisttävlingen på 
lördag.
– Det ska bli kul att vi-
sa många olika slag-
verk, säger han.

Av Lillian Andersson
lillian.andersson@smp.se

0472-473 40

Ljunggrenska solisttäv-

lingen är för unga musi-

ker. Tävlingen hålls i Göte-

borg och Jocke Berg kom-

mer att medverka som 

slagverkssolist.

Visa mångfalden 
Hans mål var att gå till 

fi nal och i att få visa på 

slagverkets mångfald. 

Under tävlingen kommer 

han att spela tre olika 

stycken. Ett för marimba, 

ett för vibrafon och ett för 

tolv trummor.

Med i fi nalen är också tre 

pianister, en violinist och 

en klarinettist.

– Jag skulle inte vilja sit-

ta i juryn, säger Jocke 

Berg och funderar på hur 

de ska kunna jämföra så 

olika instrument.

– Det är då man kommer 

till frågan om det går att 

tävla i musik.

Går det?

– Tydligen, konstaterar 

han rakt och fortsätter att 

själv kan han bara bjuda 

på och visa vad slagverk är.

Jocke Berg började spela 

på kommunala musiksko-

lan i Alvesta. Det var 

trummor som gällde redan 

från början.

Mer än trummor
– Och när jag kom dit för-

stod jag att det fanns så 

mycket mer än trummor, 

säger han.

I våras tog han examen 

på musikhögskolan i Mal-

mö och idag fi nns han i 

Karlskrona. Han har fått 

en fast anställning i mari-

nens musikkår.

– Vi var nio som fi ck 

provspela till tjänsten och 

jag fi ck jobbet, säger han.

Musikkårer
Blåsmusik har hela tiden 

funnits med som en del i 

Jocke Bergs musikliv. Han 

har varit med i musik-

kårer både i Alvesta och 

Växjö.

– Fördelen med mari-

nens musikkår är att det 

just för slagverkare är väl-

digt omväxlande, säger 

han.

Och nu gäller det för 

honom att packa in sina 

instrument i den hyrda 

minibussen och köra till 

Göteborg. Första priset är 

100 000 kronor.

– Jag vet inte vad det blir 

om jag vinner. Pengarna 

ska ju gå till studier. Men 

kanske kan jag åka utom-

lands och studera, säger 

han.
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De bästa betygen sat-
tes förra terminen på 
Prästängsskolan och 
de sämsta på Vislan-
daskolan. Skillnaderna 
är stora.

Av Elisabeth Berg
elisabeth.berg@smp.se

0476-48 754

Smålandsposten har jäm-

fört betygen efter förra 

vårterminens elever som 

gick ut nionde klass. Och 

skillnaderna är tydliga. 

Vislandaskolan har fl est 

elever som gick ut skolan 

med underkänt i något 

ämne. Skolan har också 

minst antal elever som 

fi ck betyget mvg, mycket 

väl godkänd.

Flest antal mvg fi ck man 

på Prästängsskolan. 

Mohedaskolan och Grön-

kullaskolan ligger när-

mast varandra då man 

räknar ut snittet på alla 

betyg.

Olika faktorer
Varför det blir så stora 

skillnader menar Kerstin 

Fossner på Skolverket kan 

bero på olika orsaker. En 

klass kan påverkas nega-

tivt av att man ofta bytt 

lärare, det varit ombygg-

nad på skolan eller andra 

störningar.

– Men visst förekommer 

det att man upptäckt att 

lärare på olika skolor han-

terar bedömningen på oli-

ka sätt. Det får vi ibland 

höra av gymnasieskolor 

som menar att de fått elev-

er som kommer från 

grundskolan med helt fel 

betyg, säger hon.

Skolornas sätt att arbeta 

kan höra ihop med betyg 

menar hon. Men det fi nns 

dock ämne där man har en 

sak gemensamt, de natio-

nella proven. De ämnena 

är svenska, engelska och 

matematik.

– Man sätter inte betyg 

endast efter hur eleven 

lyckats med de nationella 

proven, men det utgör ett 

underlag. Därför är det de 

ämnena som man möjligt-

vis kan jämföra betygen 

på de olika skolorna, säger 

Kerstin Fossner.

Tydligt i engelskan
Skillnaderna syns tydligt i 

bland annat engelska. Om 

man tittar på antal pro-

cent av eleverna som fi ck 

slutbetyget mvg i ämnet 

var på Prästängsskolan 

15,22 procent, 12,26 pro-

cent på Grönkullaskolan, 

Mohedaskolans mvg låg 

på 23,08 procent och Vis-

landaskolan på 4,55 pro-

cent.

Peter Fagerlund på myn-

digheten för skolutveck-

ling menar att just betyg-

sättning är ett dilemma i 

skolvärlden. Det är den 

punkt som ofta kritiseras 

då inspektion görs av sko-

lorna. 

– I den bästa av världar 

så ska bedömning vara 

likvärdig och rättvis på 

alla skolor. Men så är det 

sällan.

Fagerlund berättar att 

kommunen har ett ansvar 

att se till att skolorna föl-

jer de krav som fi nns vid 

betygsättning och ett bra 

sätt är att lyssna på vad 

gymnasieskolorna har för 

uppfattning.

När Peter Fagerlund får 

höra skillnaderna mellan 

skolorna i Alvesta kom-

mun tycker han att man 

borde jämföra skolornas 

nationella provsvar för att 

se om skillnaderna är lika 

stora där.

– Och är de det så kan 

man ifrågasätta vissa sko-

lor undervisningsmeto-

der, menar han.

I dag går det inte att 

överklaga ett betygsbe-

slut. Men det fi nns en 

utredning som handlar 

om att det ska fi nnas en 

rätt att ompröva ett betyg. 

Men den undersökningen 

ligger i malpåse i väntan 

på att den nya regeringen 

ska besluta om den ska 

fortsätta.

Peter Fagerlund säger 

att betygssituationen är 

ett dilemma för lärarna 

och en 100 procentigt lik-

värdig bedömning skolor 

emellan är en omöjlighet.

– Man kan jämföra det 

med simhoppning till 

exempel. Inte ens domare 

på elitnivå har exakt sam-

ma bedömning över vad 

som är bra eller dåligt.

Han tror dock att situa-

tionen skulle kunna för-

bättras betydligt om lära-

re från olika skolor träffa-

des oftare för att diskutera 

just hur man bedömer 

kunskap.

Bästa betygen sätts på Prästängsskolan

– G VG MVG

Mohedaskolan

– G VG MVG

Vislandaskolan

– G VG MVG

rönkullaskolan

– G VG MVG

Prästängskolan

Engelska

Svenska

Matematik

Samtliga ämnen

3,85

�

�

,68

32,69

47,06

48,08

50,00

40,38

45,10

23,08

35,40

23,08

7,84

28,85

2, 2

Engelska

Svenska

Matematik

Samtliga ämnen

4,55

4,55

4,48

5,25

30,30

40,91

35,82

36,20

4,55

3,03

8,96

7, 3

60,61

51,52

50,75

50,62

Engelska

Svenska

Matematik

Samtliga ämnen

7,55

6,80

9,43

5,08

49,06

47,57

45,28

48,52

31,13

29,13

33,02

33, 5

12,26

16,50

12,26

2,45

Engelska

Svenska

Matematik

Samtliga ämnen

2,17

4,35

�

,76

52,17

45,65

43,48

40,4

15,22

15,22

17,39

5, 5

30,43

34,78

39,13

4 ,6

Betyg i årskurs Andel som fått respektive betyg i procent

Störst andel som inte fått godkänt Störst andel V  och MV

Vårterminen 2006

I andra delen av Smålandspostens undersökning av skolornas arbetsmetoder i 
Alvesta kommun kollar vi upp resultaten. Är det några skillnader mellan skolorna 
då det gäller elevernas betyg?

Alvesta
Margitta Lennartsson,

Marie Magnusson, Elisabeth Berg

Tel 0472–473 40,

annons 0472–470 00

E-post alvesta.red@smp.se

Christer Juhlin, rektor på 
Prästängsskolan.

Birgitta Henningsson, 
rektor på Vislandaskolan.

Jocke Berg har slagit sig fram till fi nal 

Slagverkare. Jocke Berg från Alvesta, numera Karlskro-
na, tävlar i Ljunggrenska solisttävlingen i Göteborg i 
morgon. På bilden spelar han med Kosta Musikkår.

”Jag vet 
inte vad 
det blir 
om jag 
vinner. 
Pengar-
na ska ju gå till 
studier.” 
  Jocke Berg

VISLANDA  Kommunen 
kommer att ta tag i 
rensning av elljusspå-
ret i Kojtetskogen.

Elljusspåret i Kojtetsko-

gen förstördes i samband 

med stormen Gudrun. Det 

är Växjö stift som äger 

skogen men kommunen 

som har ansvaret för själ-

va elljusspåret. Enligt 

Bertil Sandberg är det hög 

tid att ta bort resterna. 

– Det är rätt många stol-

par kvar och kabeln, säger 

Sandberg.

Han lovar att ta tag i 

ärendet.

– Vi ska göra det omgå-

ende bara vi får loss 

maskiner och personal, 

säger Sandberg. 

Elljusspåret kommer 

inte att återställas. Beslut 

om att anlägga ett upplyst 

spår i skolskogen är redan 

taget och arbetet där är 

påbörjat.

 Lillian Andersson

Elevrådet i Moheda-
skolan planerar att 
skolstrejka som pro-
test mot personalned-
skärningar. Rektorn 
tar avstånd från strej-
ken men förstår elev-
ernas frustration.

Av Margitta Lennartsson
margitta.lennartsson@smp.se

0472-473 40

På måndag ska Moheda-

eleverna samlas utanför 

kommunhuset i Alvesta. 

Kommunledningen är för-

varnad.

Den har fått samma skri-

velse som föräldrarna fått 

för att organisera elev-

transporter till Alvesta 

och även kunna säga ifrån, 

om deras barn inte ska 

delta i strejken.

Strejkrätt har inte skol-

elever i Sverige. De har i 

stället skolplikt, närvaro-

plikt och föräldrar har en 

skyldighet att se till att 

barnen är i skolan.

Mycket tyder på att 

många föräldrar till barn 

på Mohedaskolan inte 

kommer att fullgöra den 

skyldigheten på måndag.

Tar avstånd
Skolledningen tar avstånd 

från strejken.

– Detta är inget vi kan 

ställa oss bakom. Vi kan 

inte sanktionera detta. Vi 

har en djup respekt för 

elevernas ståndpunkt, vi 

förstår deras frustration, 

men ansvaret faller tillba-

ka på föräldrarna, säger 

rektor Hans Klingvall.

– Vi har ett annat alter-

nativ.Vi har erbjudit elev-

erna, att skicka en delega-

tion till kommunhuset 

med en protestlista. Dele-

gationen skulle bestå av 

en elevrådsrepresentant 

och en ytterligare repre-

sentant från varje klass. 

Det skulle bli en annan 

sak; praktik i engagemang 

och demokrati. Men vad 

jag har förstått har de inte 

tagit detta förslag till sig, 

säger han.

Mohedaskolans elever planerar strejk

Strejkar mot nedskärningar. Signe Klintrot, Fanni Liljeqvist och Fabian Källström är aktiva i elevrådet på Mohedasko-
lan, som planerar en skolstrejk för att få behålla lärarna, som ska sägas upp. Foto: MARGITTA LENNARTSSON

Elevrådet har beslutat, 
att strejken ska ge-
nomföras och rektorns 
förslag förkastas. Var-
je klass har fått ta 
ställning.

– Vi vill att det ska synas 

att vi är många, säger Fan-

ni Liljeqvist, vice ordfö-

rande i elevrådet.

Enligt Fanni Llljeqvist, 

Signe Klintrot och Fabian 

Källström är det bara en 

klass av skolans 14 klas-

ser, som föredrog rektorns 

förslag.

– Vi är rädda att det ska 

se ut som om det är bara 

få som engagerar sig i 

detta. Vi vill att det här 

ska bli stort. Alla har fått 

rösta, säger Fanni Lilje-

qvist.

– Vi gör det här för lärar-

nas skull och för elever-

nas skull. Inte bara för vår 

egen skull. Klasserna blir 

jättestora, vi får lärarlösa 

lektioner. Det blir svårare 

i skolan för många opch 

fl er och fl er får gå på IV 

för att de får dåliga betyg, 

säger Signe Klintrot.

De har funderat på att de 

som är med i strejken får 

ogiltig frånvaro. Det blir 

skolk av strejken.

Kvarsittning?
– Då ska egentligen alla få 

kvarsittnng. Men det tror 

vi inte vi får, för lärarna 

vill inte sitta kvar med oss, 

tror Fabian Källström.

Enligt uppgifter som 

eleverna fått ska 9,16 

tjänster försvinna på 

Mohedaskolan. I dag ska 

neddragningarna på alla 

skolor i kommunen mbl-

förhandlas.  

 Margitta Lennartsson

Elevrådet tog beslutet om strejken – gick emot rektorn

Rensning av elljuspår
i Kotjeskogen på gång

Utställningar
Galleri Småland: Kristina 

Assarsson ställer ut. Lör-
sön kl 13-16, mån 17.30-19, 
t o m 30 okt.

Järnvägsstationen: 
Jaktutställning. Mån-fre 9-
18, sön 14-19 t o m 19 nov.

Drängastugan, Ör Moheda: 
Mormors vind, sön 11-16.

Biblioteket, Alvesta: 
Bildutställning Afrika-

Botswana-Kenya-Tanzania. 
Fotograf Britt-Marie 
Lindberg. Mån-tor kl 10-19, 
fre-lör 10-13.

Musik
No 6, Alvesta: Fredrik Norén 

band på Jazz & blues café. 
Lör kl 20-00.30.

Bio
Alvesta Folkets hus: Gustaf, 

sön 16, barntillåten. Säg att 
du älskar mig, fre kl 19, sön 
kl 19, från 15 år.

Moheda bio: Offside, fre kl 
19, sön kl 17 och 19. 
Barntillåten.

Övrigt
Folkets hus, Alvesta: 

Hjalmogillets motions- och 

kultisdans. Tis kl 19.30-22. 
Ta med fi kakorg.

Hagagården, Alvesta: 
Korpens bilrunda. Sön kl 
8.30-10.30.

IOGT-NTO-gården, 
Vislanda: Motions- och 
gilledans, Holkyadansarna. 
Tis kl 19.

Folkets hus, Alvesta: PRO 
Moheda, Vislanda och 
Alvesta. Trivselträff. Tor kl 
14.

Pensionärernas hus, 
Alvesta: Café Haga, 
Hagaparken. Ons 14-16.

Alvesta i veckan
Tipsa på e-postadress 
alvesta.red@smp.se,
fax: 0472-101 67 eller brev 
till Smålandsposten, 
Storgatan 16, 342 30 Alvesta. 
Tipsen måste vara inkomna till 
redaktionen senast torsdag 
klockan 15 för att komma med 
i fredagstidningen.

En pojke fastnade i en 
klyka mellan två träd 
utanför Virdaskolan 
igår eftermiddag. Av 
sin egen kroppstyngd 
kilades han fast och 
det ena benet domna-
de. 

Personalen försökte 

såga ner det ena trädet 

men lyckades inte, utan 

tillkallade räddnings-

tjänsten.

Utan skador
När de kom till platsen 

användes en så kallade 

spridare för att dela på 

trädstammarna. Efter att 

ha suttit fast i cirka en 

kvart kom pojken loss, 

utan några skador. Rädd-

ningstjänsten fällde 

omgående träden för att 

inte ytterligare olyckor 

skulle inträffa. 

Pojke fastnade i träd Skadegörelse
på skola
� Natten till torsdagen 
tog sig någon eller några 
personer in i köket på 
Grimslövs folkhögskola, 
där de tydligen letade 
efter något att äta. De 
stökade till och lämnade 
efter sig spår i form av 
krossade glasfl askor och 
kladd på golvet. Under 
torsdagen städades 
köket. Några reparatio-
ner till följd av besöket 
är inte nödvändiga enligt 
personal på skolan.

  

Läs Smålandsposten – en god morgonvana

KONSTUTSTÄLLNING
14-22 oktober 

I Konsthallen, Folkets Hus, Alvesta 

Majbritt Pehrsson, 
Älmhult

Olja-Akvarell
Vernissage: Lörd 14/10 kl 11-15

Öppettider: Sönd kl 13-17, tisd-torsd kl 17-19
Välkomna!

BIO Alvesta FH

Gustaf 2
Söndag 15 oktober kl 16
Barntillåten, 75 min, 60:-

Säg att du
älskar mig

Fredag 13 oktober kl 19

Söndag 15 oktober kl 19

Från 15 år, 95 min, 65:-

www.alvestafolketshus.com

MISSION
I MONGOLIET

Bertil och Gunn Andersson
berättar och visar bilder om
missionsarbetet i Mongoliet.

Slätthögsskolan
14 oktober kl 17.00

Välkomna!

Kyrkliga Förbundets Unga
Slätthögs församling




