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Gusum
Gusumsskolaärenav
drygt trettio skolor runt
omi landet somskakva-
litetsgranskasavSkol-
inspektionenunderdet
kommandehalvåret.

Skolinspektionen kom-
mer att titta närmare på
kunskapsbedömning-
en av elever i årskurs 1
till 3 på Gusums skola.
Granskningen kommer
att göras bland annat
genom intervjuer med
rektor, lärare, elever och
vårdnadshavare på sko-

till att förbättra omsåbe-
hövs, säger Marie Svens-
son.
TillsammansmedSofia

Vretander är hon till och
med årsskiftet tillför-
ordnad rektor vidGusum
skola.
Marie Svensson kon-

staterar att området som
Skolinspektionen vill
fördjupa sig i, kunskaps-
bedömningen av elever
i årskurs 1–3, har blivit
lite knepigare bland an-
nat genom införandet av
en ny läroplan för grund-
skolan.

Gusumsskola
skagranskas

nMargaretaAdolfsson
invaldes i styrelsen för
Gryts Sockenförening
i stället förTomGräs-
lund somvalt att lämna
styrelsen.

nträttar

n ImåndagensNT
skrev vi ommotions-
dans iValdemarsviks
FolketsHus.Dansen
arrangerades avVikens
Mogendansare.

tIPSPrOMEnaD
nVästertryserumRätt
rad: 1x21112x2111.Vin-
nare:GunillaStrand.
Skiljefrågan54.Vinna-
re:Anne-MarieAnders-
son.UtlottatCecilia
Strand.Antaldeltagare
22personer

nGusumsochRinga-
rumskyrkliga syfö-
reningarbjödhärom-
dagen in syföreningar
frånGryt,Tryserum,
Valdemarsvik ochÖEd
till Ringarums försam-
lingshem.Ringarums
kyrkasViskörunder-
höllmedvårsånger
under ledning avMari
Hallingfors. Prästen
Peter Stillnert inled-
demednågraordom
vårenoch togupppsal-
menLikt vårdagssol i
morgonglöd.Föredetta
floristlärarenSeved
Ockhammarvisade ett
flertal blomsterdeko-
rationer ochgav tips
ochgoda råd till de52
syföreningsmedlem-
marna.Arrangemangen
auktionerades sedan
ut avPeter Stillnert.
Auktionen inbringade
1210kronor. Lotteriet
somGusumsmedlem-
marordnadegav 1000
kronor.Auktions- och
lotteripengarna går till
Kyrkans Internationel-
la arbete.

nOtErat

n I en trevlig ochvän-
skaplig atmosfärmöt-
tespensionärer från
ÖverumochGusum i
KulTräffen i den tidiga-
reblixtlåsmetropolen.
Det varpremiär för den
typenavutbyteochdet
blev enmycket jämnhi-
storia vadgäller resul-
tatet. Efter drygt fyra
timmars spel stodhem-
malaget somslutsegra-
remed siffrorna 13-12.
Båda lagen ställdeupp
med femtremannalag
ochallamötte alla.Hos
de småländska gästerna
fanns snart 89-åriga
RutJansson.En spelare
somvisste var ”Lillen”
befann sig ochdär in-
tellektet varpå topp.
Denhär typenav träffar
gillar hon starkt, inte
minst förden sociala
gemenskapen.

ValdemarsVik
Gusumsskolaärenav
drygt trettio skolor i landet
somharkvalitetsgranskats
avSkolinspektionenunder
det senastehalvåret.

Nukommerresultatetsom
gervidhandenattdetfinns
vissa brister i kunskapsbe-
dömningen,menocksånär
det gäller att ge eleverna
återkoppling till undervis-
ningen.
Granskningen har skett

i årskurs 1–3, där det slås
fast att skolledningen be-

höver ta ett ökat ansvar
för kunskapsbedömning.
Granskningen visar bland
annat att skolan saknar en
gemensam bedömnings-
praktik.
Det är inte heller tydligt

för eleverna vilka kunska-
per som de ska utveckla
ochpå vilka grunder de be-
döms.
Lärarna behöver också,

än mer, se till att bedöm-
ningen blir en integrerad
del av undervisningen.
Lärarnas planeringar ska
tydligare beskriva hur ele-

vernas kunskaper ska be-
dömas, vad som kommer
att bedömas och när be-
dömningenskaske.
Det finns lärare som har

påbörjat arbetet men led-
ningen behöver garantera
att samtliga lärare, i alla
ämnen, använder sig avdet
sättet när de bedömer ele-
vernaskunskaper.
Myndigheten vill också

se en återkoppling till ele-
vernas lärande som utgår
ifrån elevens kunskapsin-
hämtande och uppmärk-
sammar lärandet. Detta

för att eleven ska nå ännu
längre i sin utveckling. I
dagsläget handlar detmest

om beröm och uppmunt-
ran.
Det konstateras att sko-

lan har påbörjat ett ut-
vecklingsarbete, men att
detännuintehar fåttnågot
större genomslag i prakti-
ken.
Man finner dock att det

påbörjade arbetet kan ge
skolan förutsättningar att
komma vidare i delar av
skolanskvalitetsarbete.
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Skolabrister ibedömningochåterkoppling

Ur NT den 8 oktober 2011.

Gusum

Ett 70-tal personer
hade undermån-
dagskvällen kommit
till Gusums Folkets
hus för att dryfta
frågor kring asylbo-
endet på orten.

Arrangör var Moderater-
na, personifierad av kom-
munpolitikern Anna Nils-
son samt den moderate
riksdagsledamoten Finn
Bengtsson, som inled-
ningsvis gav en förhållan-
devis utförlig information
om svensk migrationspo-
litik, efter att Anna Nils-
sonhade slagit fast attman
definitivt inte var i Gusum
för att ta del av rasism och
flyktingfientlighet.
–Den svenska flykting-

politiken är fastlagd. Vi är
här för att lyssna och lära,
med anledning av att jag
har fått ta del av en del kri-
tik från näringsidkare här
påorten.
Enligt uppgift hand-

lar det om snatterier, hot,
trakasserier och stölder,
från de asylsökandens
sida, vilket genererade en
rad frågor under kvällen.
En busschaufför vittnade
om hennes utsatthet, men
också när det gäller kolle-
gornaochpassagerarna.
Men det fanns också

spörsmål kring migra-
tionspolitiken, kostnader
ochsäkerhet.

Finns ingen gräns
Flera ställde frågan om
det är rimligt att en ort av
Gusums storlek ska här-
bärgera ”så många asylsö-
kande, som215”.
–Finns det inte en gräns

på 5–10 procent av ortens

storlek, frågadenågon.
–Nej, det finns det inte,

kontrade Finn Bengtsson
ochAnnaNilsson, somun-
der dagen hade träffat Mi-
grationsverkets personal i
det koncentrerade asylbo-
endetpåPionvägen.

Migrationsverket imaj
Avsaknaden av Migra-
tionsverkets representan-
ter var under kvällen total.
Men Finn Bengtsson, som
är ledamot i socialförsäk-
ringsutskottetuppmanade
frågeställarna att ta med
sig spörsmålen, närMigra-
tionsverket kommer till
Gusumimaj.
Övriga frågor svarade

han på och försäkrade att
han skulle tamed sig lokal-
befolkningens synpunkter
till kollegorna i riksdagen.

Han tog till sig kritiken
från Gusumsborna, men
underströk vikten av att
kunna skapa skydd för
människor somär utsatta i
delaravvärlden.
–Det är farligt att peka

ut en viss grupp när det
gäller brott. Man måste
ställa frågan om det här
stämmerochdärigenomta
fram siffror. Man kommer
ingenstans om det inte
finns ett faktaunderlag
baserat på anmälningar.
Samtidigt kan jag förstå att
handlare inte anmäler ef-
tersomdekrävsmångaoch
långa timmar i tingsrätten.
Här några spridda röster

fråndenärvarande:
–Var finns polisen

när den väl behövs här i
Gusum?
–Ni pratar om dom. Det

är inte en grupp som begår
brott, utan enskilda, precis
som vi. Jag har inga pro-
blem med de asylsökande.
De är hjälpsamma. Vi ska
inte döma. Vi har myndig-
heter till det.
–Förr fanns det mer

personal i området och en
samlingslokal. Då funge-
radealltmycketbättre. Jag
boddesjälvdär.

Flermedborgare behövs
–Jag vill påstå att de asyl-
sökande till viss del säkrar
skolans, bibliotekets och
bussarnas existens.Hyres-
värden i området får in hy-
ror och jag undrar om inte
Ica-handlaren tjänar en
delockså.
–Vore det inte bra omde

asylsökande kunde få en
gedigen information när

dekommerhit?
Finn Bengtsson under-

strök vikten av migra-
tionspolitiken även ur ett
arbetsmarknadsperspek-
tiv när han noterade att
en stor mängd av de som
får permanent uppehålls-
tillstånd har en avancerad
utbildningsnivå, somkom-
mer det svenska samhället
tillnytta.
Han erinrade också om

behovet av flera samhälls-
medborgare i framtiden
eftersomdetblir allt svåra-
reattbärauppett samhälle
med en befolkning, som
blirallt äldre.

Politikervar iGusum
föratt lyssnaochlära

Finn Bengtsson och Anna Nilsson hade bjudit in till mötet, som i maj avlöses av ett nytt, då Migrationsverket står på
scenen. FOTO: BOCEDERQVIST
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