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GP:s tipstelefon: 031-17 20 10   
Publicerade tips belönas.

n y h e t e r

Krister Dahl: Vi har bör-
jat odla på taket 
som ett test för 
nästa år. Där ska 
vi också ha en 
liten biodling.

Kock och gastronomiskt ansvarig för nyöppnade  
Upper House Dining i Gothia Towers, som har fokus 

på råvaran.

i  k o r t h e t

När vi går ruNt i den ljusa två
vånings bygg naden, som till formen 
följer en bäck strax intill, berättar 
skolledaren Jan Behrens entusias
tiskt om solfångare och bevuxna 
sedumtak, ljudisolerade glasväg
gar och de många ingångarna som 
kommit till för att öka tryggheten.

– Allt är genomtänkt i detalj. Vår 
skolas NOprofil har förstärkts 
med energiskog på skolgården 
och stenklot som placerats ut runt 
skolan för att illustrera förhållan
det mellan olika planeter, säger Jan 
Behrens.

Jonathan Dalvret, som går i fem

man, ger ett konkret exempel på 
vad hållbarhetstänket i skolan kan 
betyda för eleverna:

– Om vi tar mindre på tallriken 
och låter bli att slänga mat, får vi 
något extra gott på fredagarna.

anne Johansson
031-62 42 10 anne.johansson@gp.se

Bilder: JONaS LiNdSTEdT

G r Å B o :  Semestertjänst och 
3 000 kronor extra i månaden 
har lockat pedagoger till 
skolorna i gråbo.

När de nya grundskolorna startade 
för drygt ett år sedan inleddes ett 
treårigt projekt med annorlunda 
anställningsvillkor.

I stället för läraravtalets 45 tjänst
göringstimmar per vecka arbetar 
alla pedagoger 40timmarsvecka. 
De har inte ledigt på loven, utan får 
precis som de flesta andra löntagare 

ta ut fem eller sex veckors semester.
– Hittills har det enbart varit 

positivt. En stor vinst är att alla i 
arbetslaget är på plats varje dag 
mellan givna klockslag, säger Elin 
Gustavsson, lärare för årskurserna 
47.

Vanligt är annars att lärare är i 
skolan omkring 35 timma, medan 
de sköter förberedelser hem ifrån. 
På de nya skolorna planerar peda
gogerna i stället tillsammans. 

Åtta timmars närvaro gör också 
att det finns betydligt fler vuxna i 
skolan. Detta trots att lärartätheten 

är ungefär som genomsnittet.
– Förändringen var viktig för att 

uppnå ett nytt arbetssätt. Men det 
hade inte varit lika lätt att genom
föra på befintliga arbetsplatser, tror 
Karin Persson, verksamhetschef för 
skolan i Lerums kommun.

Hon betonar att det handlar om 
ett projekt som ska utvärderas efter 
tre år. Och tillägger att de 3 000 kro
nor extra i månadslön nog hjälpte 
till att locka många till lärartjäns
terna i Gråbo.   

anne Johansson
031-62 42 10 anne.johansson@gp.se

vArSiN iPAD. Alla elever från årskurs 4 och uppåt har 
fått varsin surfplatta som används i undervisningen.

40-timmarsvecka ger fler vuxna på plats

lugn i Gråbo

SAMArBEtE. På Ljungviksskolan arbetar eleverna ofta 
i grupp. Här samlas Jonathan Dalvret, Vanessa Jerkvall, 
läraren Jeanette Pouncette, Signe Sjöström och Filippa 
Harbom kring projektet ”Godisfabriken”.

Mordmisstänkta släpptes
J ö n k ö P i n G :  Två män som anhölls misstänkta för 
att ha dödat en medelålderskvinna i Gränna på lör-
dagen har släppts. Åklagare beslutade i går att häva 
anhållandet.

– Misstanken kvarstår, säger Jan Lagerqvist, pres-
stalesman vid polisen i Jönköping.

Männen anhölls skäligen misstänkta för mord al-
ternativt dråp, den svagare misstankegraden. (TT)

Fler olyckor vid banarbeten
G ö t e B o r G :  Antalet 
olyckor och tillbud 
i samband med 
järnvägsunderhåll 
har ökat kraftigt 
de senaste tio åren, 
rapporterar radio-
programmet Kaliber.

Före 2007 inträffade mellan två och nio inciden-
ter per år. Efter 2010 har mellan 30 och 40 olyckor 
och tillbud rapporterats årligen till Transportstyrel-
sen. Spåren stängs inte alltid av och samtidigt rullar 
allt fler tåg på rälsen i Sverige. Räknat i kilometer 
har tågtrafiken ökat med 14 procent på tio år. (TT)

tioårig flicka smygfotograferad
M a l M ö :  En 39-årig man sitter anhållen efter att 
ha smygfotograferat en tio-årig flicka i damernas 
omklädningsrum på en idrottsanläggning i Malmö 
i lördags.

– Hon hade sina föräldrar med sig i själva anlägg-
ningen men de var inte med henne just då, säger Bo 
Paulsson, inre befäl vid Malmöpolisen.

På lördagskvällen gjordes en husrannsakan i 
mannens hem. Han är nu misstänkt för kränkande 
fotografering, barnpornografibrott och sexuellt 
ofredande. (TT)

Fånge hittad död i cell
S a l a :  En fånge har hittas död i en cell på fängelset  
i Sala. Upptäckten gjordes på lördagsmorgonen.

– Vi kan bekräfta att en intagen har hittats död, 
säger Cathrine Söderberg på Kriminalvårdens 
pressjour.

Salberga är ett av sju svenska fängelser med den 
högsta säkerhetsklassen – ett på en tregradig skala. 
(TT)

16-årig mästare i Wordfeud
h a l l S B e r G :  Vid den första SM-tävlingen i Word-
feud vann 16-årige Nils Lundström, Sollentuna, 
stort. Hans segerrecept var flitigt spelande, två och 
en halv timme om dagen, parat med en taktik som 
gick ut på att samla på ändelser. Tvåa blev Ellen 
Bergstrand från Jönköping.

Vid tävlingen bildades Svenska Wordfeudför-
bundet som fick Tomas Hagenfors, musikförläggare 
från Hallsberg, som ordförande. Planen är att ar-
rangera årliga SM-tävlingar och bilda lokalfören-
ingar runt om i landet.

Kapade köer till donerade ägg
M a l M ö :  Den höjda ersättningen för äggdonatorer, 
från 3 000 till 11 000 kronor. I Region Skåne har 
lett till att det inte längre är någon kö för barnlösa 
som söker äggdonation. Regionen kan nu även ta 
emot patienter från Danmark och från övriga lan-
det, skriver HD. De flesta landsting betalar mellan 
3 000 och 4 000 kronor. I Göteborg och Stockholm 
är kötiderna för äggdonation ett till två år. (TT)

11.45 till-
kännages 
Nobelspriset 
i medicin? 
Liverapport på 
gp.se.

Kolla  
på gp.se

Liverapporte-
ringen  
från Blåvitts 
nyckelmatch 
mot Djurgår-
den.

Mest läst  
på gp.se


