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Arvika. ”Matematikinspiration

Solbergagymnasiet unikt i Sverige
Solbergagymnasiets unika
satsning på ”Mathivation”
väcker uppmärksamhet på
riksdagsnivå. Nu startar
skolan en andra omgång där
blivande studenter inspirerar högstadieeelverna
på Centralskolan till extra
mattestudier. I måndags
fick 400 elever på Centralskolan möta Solbergas 17
nya mattecoacher.

Vid ett möte förra veckan beslutade man att bilda sex nya fiberföreningar i Brunskog. Det blev
Finnebäck, Skärmnäs/Brunsberg, Edane, Furtan, Fåläggen och Vikene. Vid mötet deltog också
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landsbygdsrådgivaren Bengt Nilsson.

Arvika. Det senaste året har flera fiberföreningar bildats

Sex nya i Brunskog
I Brunskog har sex nya
fiberföreningar bildats
som ska driva det fortsatta
arbetet med lokala fibernät.
Arvika Nyheter berättade förra veckan om en utredning som
Arvika kommun låtit ett konsultföretag göra angående den
fortsatta utbyggnaden av bredband i kommunen baserat på
fibernät.
Konsulterna rekommenderade
att kommunen inleder utbyggnaden med att anlägga stamnät ut
till landsbygden. Sen kan lokala fiberföreningar ansluta sina
egna områdesnät till dem.
Under det senaste året har
det bildats flera fiberföreningar
runt om i Arvika kommun.
– Det börjar bli rätt bra täckning i kommunen, säger landsbygdsrådgivare Bengt Nilsson
som deltagit i informationsmöten med föreningar.

Fler på gång
Nu finns föreningar i StavnäsHögerud, Brunskog, Mangskog,
Rackstad, Byn i Gunnarskog,
Årbotten och Glava och fler är
på gång.
– Nu inväntar vi hur Arvika
tänker förfara med stamnätet,
säger Bengt Nilsson.
Föreningen Fiber i Brunskog
har hittills hållit i arbetet med ett
lokalt fibernät i Brunskog. Men
nyligen beslutade man att bilda
sex mindre föreningar som får
ansvar för det fortsatta arbetet
inom sitt geografiska område.

BENGT NILSSON


”Nu inväntar vi hur Arvika tänker
förfara med stamnätet.”
– Vi måste få fram det lokala
engagemanget och ta vara på de
lokala kunskaperna. Det är lokalt kunskapen finns om terräng
och markförhållanden, var man
kan dra fiber bäst; det är väldigt
viktigt, säger Jan Fogelberg som
är ordförande i föreningen Fiber
i Brunskog.
Den föreningen kommer att
finnas kvar som paraplyorganisation och hålla kontakt med de
nybildade fiberföreningarna för
att kunna sprida erfarenheter
sinsemellan.
På sikt är målsättningen att
återgå till en större förening enligt Fogelberg.
– När näten är i drift och det
börjat fungera kan man ha en
betydligt större förening, men
under byggfasen vill vi jobba på
det här sättet.

Ideellt arbete
Om föreningarna är med och
hjälper till och servar gräventreprenörerna, så dessa kan ägna
sig åt att gräva, kan man hålla
kostnaderna nere.
– Det kan vara små, enkla grejer, men som tar tid för den som
sitter i grävmaskinen, säger Jan
Fogelberg.
Hittills har cirka 570 av 850
fastigheter anmält intresse för
att ansluta sig till fibernätet.

Men intresset varierar i olika
delar av Brunskog. I vissa delar
är det stort, medan det är mindre i andra.
Enligt Fogelberg blir nästa
steg för fiberföreningarna att
värva fler som vill ansluta fiber
till sina fastigheter.
– Vi vill ha med så många som
möjligt. Vi vill att det ska bli så
billigt som möjligt. Sen måste
kommunen bestämma sig också, sätta ner foten och säga så
här gör vi.

För långsamt
Jan Fogelberg tycker att det gått
för långsamt.
– Vi ligger ett år efter. Vi skulle
varit med i den svängen som varit, säger han och syftar på möjligheten att söka statliga bidrag
till att anlägga fibernät.
Nu får man söka i nästa omgång. Under hösten förväntas
bilden av hur bidragen kommer
att se ut klarna.
Föreningen Fiber i Brunskog
har byggt upp en hemsida, fiberibrunskog.se där man berättar
om hur arbetet fortskrider och
informerar om fiberteknik.

Kerstin Herö
0570-71 44 14
kerstin.hero@arvikanyheter.se

NOTERAT


Söker ny
rektor efter
Magnus Olsson
CHARLOTTENBERG. Gunnarsbyskolan i Charlottenberg har
för närvarande bara en rektor.
Kommunen håller på att rekry-

tera en ersättare för Magnus Olsen som slutade och gick vidare
till nytt jobb i somras.
Han var rektor för låg- och
mellanstadiet, samt särskolan.
Tillsvidare är Margareta Jansson, som ansvarar för högstadiet, tillförordnad rektor för
hela skolan.

Det var få sökande till rektorstjänsten, endast sex personer.
Rekryteringsprocessen pågår,
men tidigast den 1 oktober räknar verksamhetschefen Elisabet
Björklund med att en ny rektor
på Gunnarsbyskolan kan vara
på plats.

”Mathivation” är en frivillig
satsning där studenter blir mattecoacher/mentorer för högstadieelever, som får en extra mattetimme i veckan med de äldre
eleverna. Projektet startade i fjol
på Solbergagymnasiet och i helgen utbildades en andra omgång
coacher bland naturprogrammets
tredjeårselever, som väljer Mathivation som sitt studentprojekt

Fridolin intresserad
Bakom Mathivation står Farid
Nolen, Västsvenska handelskammaren som är projektledare och inspiratör. I somras fick
han chansen att berätta om denna unika metod att popularisera
mattestudierna och om den satsning som Solbergagymnasiet gör
vid en workshop i Almedalen.

n fakta

Årets mattecoacher
Följande elever ingår i Solbergagymnasiets matematikmentorprojekt: Petra Danielsson,
Rebecca Finne, Alexander Hjelm,
Cecilia Johansson, Jenny Karlsson, Therese Lundgren, Krsna
Moe Smyth, Amanda Spännare,
Stina Wenger, Sofia Backlund,
Anna Danielsson, Johanna Karlsson, Malin Larsson, Hanna Mellqvist, Frida Michold, Stefan Tinfors, Carl Johansson.

Gustaf Fridolin, riksdagsman
och språkrör för Miljöpartiet, var
bland de lyssnande politikerna
och han blev mycket intresserad
av Mathivation. I måndags åkte
han till Oslo för att se hur de här
tankarna utvecklats i det norska
skolsystemet, där 17 universitet
jobbar med mattecoacher gentemot gymnasielever.
– Ibland pratar man om att
väcka elevers intresse för matematik och naturvetenskapliga
intressen. Det är en felsyn. Varje barn har en naturlig vilja att
förstå världen omkring sig, och
då är matte, fysik och kemi viktiga redskap för att förstå det. De

Solbergagymnasiets nya mattecoacher presenterar sig inför Centralskolans elever. Totalt är det 14
flickor och tre pojkar (en saknas på bilden), som valt Mathivation som sitt studentprojekt. Med på
bilden finns också två flickor från Gotland, som var med i helgens coachutbildning, för att ta med
FOTO: JAN NORDENBERG
sig kunskapen till Solbergaskolan i Visby.
flesta lågstadieelever tycker också lektionerna är roliga. Vad vi
måste lyckas med är alltså inte
att väcka ett intresse, utan att
se till att inte släcka ett intresse.
Det elever och lärare lyckas med
i Arvika är ett bevis på att det är
kunskap, pedagogik och engagemang som fångar upp elevernas
inneboende intresse, säger Gustaf Fridolin.

Farid Nolen och de 17 nya mentorerna mötte Centralskolans alla
400 högstadieelver under måndagen. Nolen beskrev på sitt inspirerande och intensiva sätt att matte
det är att ”inte fatta”.
– Att inte fatta är frustrerande,
men en människa utvecklas när
man får motstånd, och ändå inte
ger upp.
De 17 mattecoacherna gick se-

dan ut i respektive klassrum för
att inspirera Centraleleverna att
välja matten i elevens val genom
att presentera speciella ”matteupplevelser”.

Valde ett år till
Premiäromgången av Mathivation fick bland annat till resultat att en åttondeklass på Central
fortsätter även i nian med att job-

Nyckelpersoner i Solbergagymnasiets och Centralskolans
samarbete är lärartrion fr h Niklas Karlsson, Stina Söderström,
Central och Anna Persson. Hon och Niklas är mentorer på
Solbergagymnasiets naturprogram och lärare i matte och fysik.
Farid Nolen, Västsvenska handelskammaren, till vänster, är
mannen bakom Mathivation och ansvarig för utbildningen av
mattecoacherna.
ba tillsammans med årets mattecoacher.
Det var också flera av coacherna som sökt en högre utbildning
än man tänkt sig tidigare just
tack vare de erfarenheter man
fick som mattecoach.
– Många betonade den personliga utveckling som coachskapet
gav dem, berättar rektor Marianne Andersand. Hon också gläds

över att Solbergagymnasiet fortfarande är den enda skolan i Sverige som jobbar med Mathivation.

Jan Nordenberg
0570-71 44 12
jan.nordenberg@arvikanyheter.se

Arvika. Volvodagarna pågår

Volvo får besök från många olika länder
Volvodagarna är ett 55-årigt
arrangemang där även fabriken i Arvika är involverad.

Volvodagarna – eller Volvo Days
som är den officiella beteckningen – innebär att cirka 4 000 kunder från Sverige och övriga världen besöker hjullastarfabriken i
Arvika eller andra fabriker inom
svenska Volvo CE. Besökare från
länder utanför Norden beräknas
till nästan 2 000 i antal och till
Arvika väntas åtminstone 650
personer.
– Ett stort arrangemang, säger Maria Rhöse O’Connor, kommunikatör på Volvo CE, Arvikafabriken.

Kuba
Arrangemanget pågår under flera veckor. I tisdags besöktes fabriken exempelvis av kunder från
Kuba, Mexico och Costa Rica.
Även länder som Tyskland, Australien, Nya Zeeland, Brasilien,
Chile och Colombia fanns representerade i Arvika.
– Den största gruppen vi har
under Volvo Days är på 200 personer och kommer från Frankrike.

Ny modell
Innovation är årets tema – här fokuserar Volvo i mycket på lägre
bränsleförbrukning och komfort
för förarna. Förutom guidning
runt om i fabriken får besökarna
bland annat information om vilka tjänster Volvo erbjuder. I Eskilstuna, som är centralort för

Kubanen Eduardo Palacios fotograferade bilutställningen ”Vrålåksveckan på
Verken” under sitt besök på Arvikafabriken, ett besök som ingår i arrangemanget Volvo Days. Landsmännen Iran Arquelles kollade också in bilar.
arrangemanget, pågår särskilda
aktiviteter.
– Vi har en variation av kulturer och länder bland våra besökare, säger Kajsa Dymling, eventansvarig. Under Volvo Days
kommer Volvo bland annat att
visa upp sina nyaste maskiner, inkluderat de nya kompakthjullastarna L30G/L35G med mera.

Rent
Den grupp på åtta personer från
Kuba som besökte Arvikafabriken
i tisdags guidades av Pedro Santana och Marco Gil. Bland kubanerna
fanns exempelvis Eduardo Palacios
och Iran Arquelles, båda verkstadschefer inom gruvindustrin.

– Intressant, bra att se hur hjullastarna produceras, man ser att
det är kvalité och noggrann kontroll. Och så är det rent och snyggt
här, säger de två.

Påfrestningar
Kuba är kanske det land där hjullastarna får bekänna mest färg.
Inom gruvnäringen, nickelindustrin kan nämnas, körs de i stort
sett dygnet runt 365 dagar om
året. Belastningen på maskinerna är hård och förarna arbetar i
tolvtimmarspass.
– Komforten är viktig. Det finns
alltid saker att förbättra på maskinerna men för oss har Volvo
både bäst resultat och service.

En grupp från Kuba är en av många besökare på Volvo CE i Arvika under de så kallade Volvodagarna som pågår under flera veckor.
Totalt kommer runt 650 personer från ett flertal länder att besöka Arvika. Totalt rör det sig om ett Volvoarrangemang som besöks av
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cirka 4 000 personer i Sverige.
Från Kuba deltog också Volvos
försäljnings- och serviceorganisation i form av Bo Ekström, Per
Hundevad och Gisela Mara Rios
Quincoses.
– Kuba är ingen stor marknad

men vi har varit där i runt 40 år
och levererar mycket till nickelindustrin. Vi säljer hjullastare,
dumprar och grävare, säger Ekström.
¢ Hur är det att bo i landet?

– Jag har bott där i 30 år, det är
intressant, det är annorlunda, det
händer saker, säger Ekström.
¢ Men Kuba är ändå en kommunistisk diktatur. Vad anser
du om det?

– Politik bryr vi oss inte om, vi levererar och jobbar för Volvo och
lägger oss inte i politik.

Hans-Åke Henriksson

