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Nissafors Försla-
get om att lägga ner 
Nissaforsskolan upp-
rör många föräldrar. 

– Vi kan inte bara 
släppa det, att kom-
munfullmäktige ska 
ta beslut på siffror 
som inte är aktuella 
gör mig förbannad, 
säger Lasse Mehtola. 

Förslaget att lägga ner 
skolundervisningen på 
Nissaforsskolan och flytta 
eleverna till Bäckasko-
lan väcker starka känslor 
bland föräldrar på orten. 
Det är många som vill fort-
sätta kämpa för att skolan 
ska få finnas kvar. 

– Vi misstror siffrorna 
som kommunstyrelsen ta-
git beslut på för att stänga 
ner skolan. Vi har nämli-

gen efterfrågat en kalkyl 
på vad kommunen tjänar 
på att lägga ner skolan, 
som vi inte har fått, säger 
Lasse Mehtola som är ord-
förande i Nissafors sam-
hällsförening

I augusti bjöd Nissa-
forsborna in budgetbered-
ningen till Nissafors, som 
då försökte förklara bak-
grunden till det föreslagna 
sparpaketet.

– Vi framförde våra åsik-
ter då. Ska man behöva gö-
ra en namninsamling för 
att politikerna ska lyssna.

– Kommunstyrelsen 
menar att de lyssnat på 
opinionen, men det har de 
inte, för vi vill inte stänga 
ner skolan, säger Lasse 
Mehtola. 

Beslut om skolan läggs 
ner eller inte tas på kom-
munfullmäktiges sam-

manträde om mindre än 
två veckor. Föräldrar till 
barn på Nissaforsskolan 
kräver att alla siffror och 
fakta kommer på bordet 
innan ett beslut tas. 

– Just nu får vi inte svar 
på våra frågor och det är 
jättejobbigt, säger Lasse 
Mehtola. 
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Föräldrar protesterar
Kräver svar innan beslut om Nissaforsskolan fattas 

Elever granskar skolmaten i nytt projekt
GNosjö Elever på 
Bäckaskolan har un-
dersökt sin egen skol-
mat.

– Vi har fått lära oss 
om vad råvaror kom-
mer ifrån och hur de 
tillverkas, säger elev-
en Sara Kadhim. 
Elever i årskurs åtta på 
Bäckaskolan har under 
höstterminen fått under-
söka sin egen skolmat. 
Arbetet har varit en del av 
projektet Vår skolmat med 
fokus på hållbar utveck-
ling och entreprenöriellt 
lärande.

– Det är första gången vi 
har denna typ av projekt 
som är ämnesövergripan-
de och med entreprenö-
riellt tänk, säger hem- och 
konsumentkunskapslära-
ren Annie Fredriksen som 
är en av de sju lärarna som 
dragit i gång projektet. 

Väljer en maträtt
Eleverna har fått arbeta 
med projektet på lektioner 
i hem- och konsument-
kunskap, fysik, teknik, 
geografi, samhällskunskap 
och historia. 

– Vi har en kunskaps-
späckad läroplan och hin-
ner inte med allt om man 
inte genomför ett sådant 
samarbete. Vi funderade 
på hur vi kunde mötas och 
ansåg att mat var lämp-
ligt, säger teknikläraren 
Andreas Claesson.

– Det är lite för elevernas 
skull också för att de inte 
ska behöva göra samma 
sak flera gånger. Många av 
målen är desamma i alla 
ämnen, säger geografilä-
raren Frida Diener. 

Eleverna har fått välja 
var sin rätt från skolans 
meny och ta reda på var 
maten kommer ifrån, hur 
den tillagas och hur den 
påverkar miljön. De ska 
också ta reda på vem som 
beslutar om vilken mat 
som serveras i skolan. 

– Det har varit roligt. Vi 
har fått lära oss så mycket, 
säger eleven Sara Kadhim. 

– Nu vet man hur man 
ska tänka för att det ska 

bli så nyttigt och bra för 
miljön som möjligt, säger 
Felix Gustafsson. 

Utan facit
Utifrån de kunskaper 
eleverna samlat på sig 
ska eleverna förbättra den 
måltid de valt att granska. 

– Om vi har exemplet 
köttbullar, hur ska elever-
na göra i stället för att kö-
pa Mamma Scans köttbul-
lar. Eleverna väljer kanske 
ekologiskt nötkött, men då 
får de skriva ner hur de vill 
att rätten ska vara, men 
allt går kanske inte att ge-
nomföra här på grund av 
begränsad ekonomi, säger 
Annie Fredriksen. 

Åttondeklassarna har i 
samband med projektet 
fått besöka Wapnö i Halm-
stad för att på plats få se 

hur en verksamhet kan 
fungera. 

– Tanken är att få in det 
entreprenöriella tänket, 
att eleverna blir nyfikna 
på vad de äter och genom 

olika arbetssätt testa sig 
fram för att komma fram 
till ett svar, säger Frida 
Diener. 

– Det finns inget facit, 
men mycket kunskap och 

eleverna får själva fundera 
över vad man vill göra, säger 
läraren Katarina Dausch.  

Projektet avslutas om 
två veckor och förhopp-
ningen är att nästa års åt-

tondeklassare också ska få 
göra något liknande. 
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Eleverna har fått en budget på 40 kronor till den rätt de ska tillaga. På bild, Sara Kadhim, Amanda Luong, Tuan Lu, Paulina Kolev, Felix Gustafsson, 
Josefin Midholt och Annie Fredriksen.  Foto: Christer Gallneby

John Tran och Alexander Vukovic gör egen ketchup. Det 
blir bättre och utan tillsatser, menar de. 

För att kunna undersöka skolmaten har Josefin Midholt, 
Amanda Luong, Sara Kadhim och Paulina Kolev fått läs-
plattor till sin hjälp. 

Misshandel och 
dopingbrott
GNosjö kommuN En man 
i 40-årsåldern på en ort i 
Gnosjö kommun är miss-
tänkt för misshandel och 
dopingbrott.  Mannen och 
hans sambo hamnade i 
bråk i en lägenhet i Värna-
mo i onsdags morse vid fy-
ratiden. Han ryckte henne 
i håret och slog henne. 
Polisen kallades dit och 
körde hem kvinnan till pa-
rets gemensamma bostad 
utanför Gnosjö. Där gjorde 
polisen en husrannsakan 
och hittade dopingprepa-
rat som tillhör mannen. 
Kvinnan behövde inte söka 
vård efter misshandeln, 
rapporterar polisen.
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