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ORSA SKOLTIDNING

Lokal skolutveckling 
i kommunalt perspektiv av Olle Bjärkmar
”Orsa kompani lovar ingenting bestämt”  —  denna berömda el
ler beryktade devis gäller i varje fall inte för skolan i Orsa, där 
man beslutat att satsa på en intensiv utveckling i linje med läro
planens intentioner.

Det utvecklingsarbete som har skett 
inom svenskt skolväsende under 1960- 
och 1970-talen utfördes i regel direkt 
under SÖ:s ledning eller tidigare inom 
särskilda försöksskolor.

Denna centralistiska förändrings
strategi ledde inte till förväntade re
sultat och kom därför i allt större ut
sträckning att ifrågasättas.

Den förändrade ansvarsfördel
ningen mellan stat och kommun, lik
som decentraliseringen inom den stat
liga skoladministrationen, har skapat 
underlag för andra metoder för att 
förändra skolan och för att utveckla 
framförallt det inre arbetet i skolan i 
läroplanens riktning. Dessa metoder 
utgår från ökad lokal frihet, ökad lo
kal beslutsrätt i olika avseenden — och 
därmed ökat lokalt ansvar för skol
verksamheten. Utveckningsarbetet 
skall utgöra en naturlig del av den nor
mala verksamheten.

För att skapa förutsättningar för 
detta arbete, utgår numera, som vi alla 
vet, statliga medel direkt till kommu
nerna, avsedda för lokalt utvecklings
arbete.

Det har nu getts större möjlighet för 
varje kommun, varje rektorsområde 
och ner till varje arbetsenhet att bedri
va utvecklingsarbete, även om det är 
skolledaren som är ansvarig för ut
vecklingsarbetet inom sitt ansvarsom
råde, behöver också övrig personal 
engageras i detta arbete. Det har där
för i kommunerna skapats ett stort be
hov av utbildning av personal, som 
har till uppgift att stimulera och stödja 
ett lokalt utvecklingsarbete dvs ett för
ändringsarbete som ligger i linje med 
läroplanens grundintentioner, så att 
skolans övergripande mål omsätts i 
praktisk handling.

forts, sid.7

Digerbergsskolans nya tillbyggnad.

Förbättringar vid 
Digerbergets skola av Janne
Vi, som arbetar vid Digerbergets sko
la, gläder oss åt att ha fått länge efter
längtade nya lokaler.

Skolhuset har förlängts åt norr med 
en trevåningsbyggnad. Källarplanet 
ger utrymme för Eriks — vaktmästa
ren — maskiner mm. De andra vå
ningarna innehåller en trä- och en tex

tilslöjdsal. Dessutom har syster Anita 
äntligen fått ett eget rum och slipper 
ha sina konsultationer i vårt materiel- 
rum. Slutligen har vi också fått en del 
nya toaletter och en hiss. Speciellt gla
da är vi över att textilslöjden åter
bördats till fadershuset. Vi har måst 
skjutsa barnen till Kyrkbyn och Berget 
på textilslöjd sedan 1976.

En liten tillbyggnad har även köksav
delningen fått i form av förråds- och 
personalrum. Under installation är 
också grundvattenvärme.

Olle Bjärkmar

De arbeten som utförts var kalkyle
rade till 3 683 000 kr och klaras för
modligen för den summan.

Vi har dessutom blivit lovade en re
paration och målning av den gamla de
len av skolan. Otroligt glädjande efter
som de fragment av färg, som finns 
kvar på väggarna, målades för 31 år 
sedan. Denna sista reparation skall en
ligt förljudande ske i vår, om kommu
nen erhåller beredskapspengar.

Janne

O rsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

Välsorterad
närhetsbutik

Stackmora Handel
Tel. 403 22
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En lärares dagbok V av Anders Andersson
Här fortsätter vår serie med utdrag ur Anders Anderssons dagbok. Vi 
har valt ut den månad som är aktuell för våra läsare, mars. Anders’ ar
betsplats är som bekant Åberga, men han gör gärna utflykter i om
givningarna.

Ett par kommentarer: Vid besöket i Kyrkbyn intogs kaffe på före
ningen”. Därmed avses Orsa Handelsförening, vars lokaler låg något 
väster om nuvarande —  och dåvarande —  tingshus. På ”föreningen” 
böndernas egen affär, kunde man handla- och dricka kaffe.

Det var skolprästen, Pastor Olsson, som skulle betala ut avlöning till 
lärarna. Men som vi ser, är det inte så lätt fö r  Anders att få  ut sina väl
förtjänta pengar.

MARS 1890
1. På aftonen var jag till Kallmora. I 
boden fann jag Pettersson såsom 
handlande i Hanssosn ställe. Han be
klagade sig över pastor Olssons trög
het. Annat vore det med Abenius. Han 
vore nog gammalmodig men det som 
skulle vara blev dock gjort. Bagaren 
talade med en kamrat om Louthander, 
(lärare i Finnmarken). Det var med an
ledning av en fråga till mig om det icke 
ändå var bra långsamt för mig här up
pe i Åberga. Han hade träffat på ho
nom. Han hade legat i en stor träsäng 
och läst i en bok. Jag ska låta bagaren 
tala om. ” Jo, det var en lustig kurre.” 
— Var så god och sitt ner. Och så 
bröstade han sig. Jo, du är just en fin 
herre du, tänkte jag. Men fin ville han 
vara. Jag generade mig för honom jag. 
Jag var förvånad att träffa på en så
dan uppe i skogsbygden. Men han ge
nerade sig visst icke. — Ja, det är vis
serligen långsamt att man kommit hit 
upp i skogsbygden, men vad har man 
för råd. Man läser sex timmar med 
barnen och så läser man och så spelar 
man. Och så tog han fiolen. Plom, 
plom . . .

Jag trodde att han skulle vara nå
got, gudfruktig jag, då han var skollä
rare, men han spelade så att det sjöng i 
kåken. Ja, så talade bagaren. Jag 
drack kaffe och gick ut med min påse. 
På hemvägen upphanns jag av Talu 
Hans som jag också sett i boden. Han 
sköt på min kälke ibland som hade 
stor benägenhet att halka och stjälpa.
2. Ordnat min brevsamling. Nästan 
strax på eftermiddagen kom det in en 
man, som har stannat här till halv åt
ta, också ett levande bevis på den orsa- 
itiska egenheten eller trögheten. Han 
har bläddrat i åtskilliga böcker, stått 
eller satt sig allt efter som det fallit sig. 
Han var född 1861 sade han. Han gav 
mig det löftet att åter besöka mig. Men 
jag vet ej varpå det beror, jag känner

mig just ej något vidare intresserad av 
hans sällskap. Han föreföll mig något 
inskränkt. Vågar dock icke säga, att 
jag ej tar miste.
4. Idag har vi haft Husförhör. Först 
igår fick jag veta det. Olsson har hål
lit. Endast de unga läste fast han likväl 
framhöll att även de äldre borde svara. 
De fingo sitta i sina bänkar. På de frå
gor han gjorde fick han just inga svar. 
Det var endast ett par tre stycken som 
deltogo. Håll Per var ganska ferm de 
gånger han visste något. De andra, 
många av vilka man väntat större kun
skaper, företogo sig att tiga och låtsas 
som det regnade, då han vände sig till 
dem. Han höll ej heller på så länge, till 
omkring kl 12. Han orkade icke mer. 
Man finge väl taga igen skadan en an- 
na gång.

Därefter överenskom han med by
amännen att de skulle upplåta sitt 
småskolhus för småskolan mot en år- 
sersättning av socknen, 50 kronor årli
gen. överenskommelsen träffades för 
3 år. Det skulle vara under villkor att 
byamännen ägde rätt att härstädes till- 
sammankomma när gemensamma an
gelägenheter det fordrade. Pastorn 
framhöll då att man icke kunde lämna 
det öppet för vilka sammankomster 
som helst. Nu hörde han att baptister
na foro från skolhus till skolhus, som 
om intet hinder mötte. Man hade 
emellertid varken rättighet eller plikt 
att mottaga dem emedan deras verk
samhet stod i strid med kyrkan och 
skolorna. Man var allmänt överens om 
att skolhusen borde upplåtas endast 
för skolan. Endera skulle den vara öp
pen för alla eller också för ingen. Det 
trodde pastorn icke att man skulle gå 
in på, att stänga det för vilken som 
helst. Man tycktes komma överens om 
att man skulle såsom kyrkstämman 
bestämt, fordra att de som hade sam
mankomster skulle bekosta skur
ningen. Då kanske de hellre läto bli,

Fyra orsalärare på 1890-talet
Hans Uhlin, Kerstin Holner, Carolina
Palmén och Maria (Johansson) Uhlin.

mente man tro på. Får se vilken följd 
detta samtal har med sig.
8. Jag har besökt småskolan härstä
des. Ett par timmars biblisk historia 
med olika klasser. Samtidigt tyst öv
ning i skrivning. Slutligen innanläs
ning och tyst övning i räkning. Det var 
ett par stycken som läste mycket dåligt 
innantill. Skall man i folkskolan taga 
in sådana barn eller icke? Finns det nå
got sätt att förbättra innanläsningen? 
Jag tror att ljudmetoden rätt tillämpad 
skulle lämna ett bättre resultat för alla 
barnen. Jag tror också att läsningen 
bedrives allt för mycket kursivt i sko
lan. Likaså med avseende på skriv
ningen vore det väl i småskolan om nå
gonsin av nöden, att giva de små 
muntliga undervisning. Men skriv-

Runes Kiosk 
& Grillbar

Järnvägsgatan 27, Orsa 

Tel. 422 06

Vardagar
husmanskost
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ningen tycks förekomma nästan en
dast som tyst övning.

Lärarinnan vill att jag skall anmär
ka och giva råd. Ja, kanske det icke 
kunde skada men å andra sidan är jag 
alltid rädd för att sådana råd eller fö
reskrifter endast skulle upptagas så
som yttringar av mycket begär från 
den överordnades sida och såsom ett 
besvärligt och obehörigt tvång från 
den underordnades ståndpunkt. För 
rästen har jag inte reda på under
visningen i detalj. Det kan ju hända att 
jag sämre än vederbörande finner det 
bästa.

Bengts Erik kom in i kammaren och 
frågade om jag hade tid att titta till 
dem. Han hade hälsningar från mor. 
Jag gick dit och blev bjuden på kaffe 
med starkt. Hälsningarna hemifrån 
voro just ej många, ty han hade ej på 
hemvägen farit genom byn. Han tala
de isynnerhet om huru han varit till 
Enviken och vilket väsen där var. In
spektör Lund hade fått rykte om sig 
att han stått i olovligt förhållande till 
sin piga. Förklaring hade infordrats av 
domkapitlet.

Jag hade ej länge varit hemma 
förrän det knackade på dörren. Uhlin 
med Elings Erik i släptåg steg in. Huru 
detta oväntade besök? Han hade skri
vit brev sade han. Det var då icke 
framkommet. Elings Erik stannade 
här också en stund och pratade om åt
skilligt såsom om vi skulle besöka 
skolmötet i Mora om fredag osv. Vi 
voro överens om att det skulle vara ro
ligt göra en sådan utflykt. Efter Eriks
sons avsked läste vi gamla brev, gingo 
genom geometriska bevis m m.

Vi blevo så uppe till kl 11.
9. Jag har läst poem och uppsatser för 
min gäst. Han berömmer det alltihop. 
Jag borde publicera, åtminstone vissa 
alster, påstod han. Jag invände att det 
ej just var sådana bitar som passade 
för tidningspressen samt att de voro 
för ofullkomliga. Det tycktes ej gå i 
honom. Men han är, tror jag, så rädd 
att vara obehaglig. På eftermiddagen 
gingo vi till lärarinnan och stannade 
där några timmar. Det var hela dagen

ett riktigt snöväder och lika drog det 
på när han vid halv femtiden begav sig 
iväg. Jag följde honom inemot Ors- 
bleck.
10. Idag på morgonen synes ej ett 
moln på himmeln. Det är verkligen en 
märkvärdig vinter.
11. Rasande yrväder från sunnan. Ba
ra hälften av barnen kommo. Nu på 
middagen är det töväder. T o m  solen 
tittar fram. Flera barn ha kommit. 
Klockan fem alldeles klart. Vid 2-tiden 
kom en häftig regnskur.
10. Syster Kerstin kom hit på aftonen 
med åtskilligt till mig. Hon har haft en 
sparkstötting och fortskaffat sig med. 
14. Vi har överenskommit att skollära
rinnan hästädes och jag skulle fara till 
Mora på mötet. Talu Hans skulle 
skjutsa oss. Emellertid hade det töat 
ganska länge och även nu på morgo
nen är det samma väder. Efter åtskillig 
tvekan beslöt man sig dock för att fa
ra. Vid 6-tiden bar det iväg. Vi togo 
vägen över Slättberg, men när vi kom
mo till Stenberg var det alldeles bart 
efter vägen. Det var nu ingen annan 
råd än att försöka låna sig en kärra el
ler fara till sjön. Däremot hade dock, 
isynnerhet lärarinnan sina betänklig
heter. Man hade talat om råkar osv. 
Emellertid styrde vi ned mot sjön, 
snart sågo vi flera slädar komma efter 
och man blev lugn. Det var dock en 
större vattensamling på ett ställe som 
åter förskräckte lärarinnan.

Allt gick bra och vi kommo fram kl 
halv åtta. Det var mycket folk där. 
Bland gamla bekanta jag råkade må 
nämnas Helsing och Wahlman. Först 
höllos tvenne lektioner i kristendom 
och en i räkning. Den första hölls av 
Hedblom. Ganska god, med talrika 
exempel ur bibi historien och livet 
samt tilllämpningen på livet. Han ge
nomgick läxan för öppen bok. Vid kri
tiken var man allmänt överens om att 
det vore det bästa att förbereda för öp
pen bok, ty annars ginge det för lång
samt. För min del föredrager jag dock 
att förbereda utan bok. Ty annars blir 
det lätt bara ett framplockande av ord 
ur stycket utan motsvarande tankear

bete eller begripande. Han lät dem nu 
först taga fram begreppen eller ordva
let ur styckena och tog sen ex. Det ha
de ju gått lika fort att först taga ex och 
därur framdraga begreppen och or
den, som där hade varit ganska lätt. 
Räknelektionerna höllos av en 
småskollärarinna, Eriksson. Ganska 
god. Under hela tiden repetition av det 
föregående. Vid kritiken talade man i 
synnerhet om lämpligheten att beteck
na t ex. 3-dje delen av ett tal med be
gagnande av multiplikationstecknet. 
Man var i allmänhet ense om att för
kasta en sådan beteckning och istället 
skriva ” av” . Jag menar att man hell
re, skulle lämna bråkbeteckningen i 
småskolan och teckna de där talen ej 
såsom multiplikationsexempel utan 
som divisionsexempel. Efter lektioner
na hölls ett bibliskt historiskt föredrag 
av pastor Mattsson. Middagen 2 tim
mar. Sedan diskussion över ämnet 
”Varför är Gudsfruktan vishetens be
gynnelse?” När klockan var 5 begåvo 
vi oss iväg och foro denna gång om 
Kyrkbyn. Talu Hans hade ganska roli
ga infall och pratade om allting.

Villa- och 
husägare!
Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum,
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga,
Tarkett. Även avpassade.

Nääs Måleri
golvavd.
MORA, Fridhemsgatan 3
Tel. 0250/136 62

Välj kvalité
när Du köper hemslöjd och 

presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, Te! 41332

Kåhléns Elektriska AB
Trunnavägen 4 • Tel 410 37, 401 92

► Utför alla slags

Installationsarbeten, Elvärme 
Grävningsarbeten (Traktorgrävare)
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15. Idag på morgonen har syster farit 
sin väg.
29. Jag kom till kyrkan i god tid och 
satt och hörde tvänne tålamodsprö
vande predikningar och kallt var det. 
Men jag ville vänta på Olsson som jag 
ville ha pengar av. Jag satt kvar som 
längst, men ändå voro ej kungörel
serna slut. Ute mötte jag Olsson med 
bror. Uhlin följde med mig till före
ningen. Vi drucko kaffe för att jag 
skulle bli varm. Sen gingo vi ut och 
spatserade en stund i väntan på att ett 
skolrådssammanträde skulle sluta. 
Bland annat förde Uhlin på tal Ols
sons dåliga predikningar. Och så ställ
de han med anledning av ämnet för 
dagen fram en fråga: Men var det icke 
meningen att judarne skulle mottaga 
Jesus som en konung och hade de ej 
gjort det så hade han ju icke blivit dö
dad? Vi överlämnar saken åt teologer

na, svarade jag. Jag tror mig emeller
tid finna att Uhlin håller fast vid auk- 
tioritetslärorna om också i modernise
rad form. Jag följde honom sen på väg 
till Trunna. Vi upphunnos av Ida 
Larsson. Hon skulle ha med mig, att 
jag skulle inskriva mig till godtempla- 
re. Det gick då inte, Gu nås. Jag fick 
också höra att jag varit till Hansjö. 
Det var oartigt att jag ej besökt henne. 
Jag vände om till kyrkan, fick ändå en 
tid vänta på skolrådet men så såg jag 
äntligen Olsson och några andra gå sin 
väg. Jag gick efter. Han frågade vad 
jag ville. Jaså, han trodde att jag re
dan fått. Nu fanns ej pängar. Ja, jag 
skulle då få det som fanns. Och så fick 
jag 60 kronor. Och därmed fick jag 
traska hemåt.
30. Jag gick igår vid 8-tiden till Trun
na. Då jag kom till stället hade den 
första timmen redan gått men jag fick

i alla fall vara med på två timmars lek
tioner. Uhlin var lugn och trygg i un
dervisningen, som gjorde ett gott in
tryck. Vad innanläsningen beträffar, 
lät han dem dock läsa allt för fort, 
isynnerhet poetiska stycken. Jag följde 
honom hem. Det var det vackraste vä
der, riktigt sommarlikt. Jag hade 
tänkt gå hem samma dag och försökte 
också genomdriva min vilja men Uhlin 
satte sig på det kraftigaste däremot. 
Jag hyste också mina farhågor att ej 
hitta rätta vägen, vilket ju kunde ha 
blivit ganska tråkigt. Jag blev sålunda 
kvar. Det var naturligtvis mycket trev
ligt. På morgonen är det rasande yrvä
der och snön hade fallit i massor. Jag 
blev kvar inemot middagen. Sedan 
följde mig Uhlin på väg ända upp om 
Slättberg.

SÖNÄ WART — Ä
—  Ny diktsamling på orsamål  av Pelle Jakobsson

Karin Linnerborn heter hon, men 
kallas Jensar Kare. På gamla dar — 
hon är nu 75 år — debuterar hon med 
en diktbok innehållande inte mindre 
än 48 dikter på äkta orsamål. Efter
som Karin är uppväxt i Hansjö är det 
den byvarianten av målet som läsaren 
får ta del av. Boken, som är utgiven på 
Ohlséns förlag, är utvändigt prydd 
med Göran Thorins färgglada foto 
med författarinnan bland blommor 
och sommargrönska. Invändigt svarar 
konstnären Johannes Hasmats för il
lustrationerna.

Boken är alltså Karins första, men 
nog har man fått läsa hennes dikter 
förut. Hon är representerad i antolo
gin Ossfok (1979). Ganska ofta har 
hon medverkat i våra lokaltidningar, 
bl a i Orsa Skoltidning. Självklart är 
hon aktiv medlem i Ossmolslag, den 
lilla gruppen inom hembygdsföre
ningen, som värnar om vårt socken
mål.

Det är glädjande och hedervärt att 
vi fått en värdig nutida efterföljare till 
våra gamla skaldande orsabor, Jemt 
Hans och Ernst Grandell. Den senare 
tillägnas ett par av dikterna. Angeläget 
är det också att målet blir dokumente
rat i denna tid, då det talas alltmera 
sällan bland våra ungdomar.

Sönä wart-ä. Så blev det. Ja, det 
blev en riktigt fin diktsamling! Jensar 
Kare har ett brett register och hon be

sitter ett rikt mått av levnadsvisdom, 
präglad under ett strävsamt liv med en 
stor barnskara och ett besvärligt syn
handikapp.

Det ligger väl i det gamla målets na
tur, att diktaren gärna skriver om tider 
som varit, om människors slit i fattig
dom men förnöjsamhet, om den gam
la miljön, om årstidernas växlingar. 
Allt det där finns förstås med i dikter
na. Att Karin är naturvän och trivs 
bland blommor och blad framgår tyd
ligt. Men också medmänniskorna — 
med både förtjänster och brister — får 
sitt. Karin drar sig inte för att ge 
kängor åt mindre trevliga företeelser.

E finns dem sö witå öllt um ölla 
ö dem a sö fasöli swårt tä tajja.
Dagens nietär- bruk wi dem kölla 
men ånn skån J tro öllt dem sajja.

Det är skwalderbitta, skvallerbyt- 
tan, som hon mästrar i dikten Kelindje 
att-o umnen. Och i Jenn Ljotån sid, 
En ful sed, skriver hon om folk som 
bara jämrar sig:
Wi åmm jenn räskliga ljotån sid 
tä gnella ö Jemra i tid ö otid.
Jämt ire nöd sö i gali ö tokut 
ö nug ire nöd rakt sö ädd sku wa krokut.

Karin är inte främmande för att ta upp 
dagens olika problem i sina dikter. Dit 
hör t ex miljöförstöring, byråkrati och

jakten på pengar. Men då måste hon 
naturligtvis använda sig av uttryck 
som våra förfäder inte brukade. Det 
hela blir då en nog så festlig blandning 
av mål och modern svenska. Eller vad 
sägs om kontokort, (”får nu a dem 
kontokort. . . ”), stereo, turistar, dis- 
kmåsjin, paperskwenne, lentagarfon- 
där, kommunkalla och partikallär!

En sak som lyser igenom alla dikter 
— oavsett vad de handlar om — är hu
mor och medmänsklighet. Några av 
dikterna är rent dråpliga. I Aldri jenn 
kar, Aldrig en karl, låter Karin den 
tilltänkta gammelkullans säga:

Nej, skaff di jenn kar, sö saj dem a mi 
får ed i de besta du djer.
E finns nug mikklör sö ädd wil a di.
Men ik wet nug wenn I  djer.
Jenn kar sö skuld ligg uppo soffön ö skrajta 
ö ik sö skuld pass upp ö fekta ö kajta.

Det är roligt att läsa Sönä wart-e 
och jag vil varmt rekommendera bo
ken. Jag tror också, att den som inte 
behärskar målet kan ha glädje av den. 
Visserligen finns det inte ordförkla
ringar eller kommentarer, men att för
söka förstå och se det fina i vår dialekt 
kan vara nog så spännande. Och var
för inte följa Karins råd i sista versen 
av dikten Ossmolslag:

Du sö ädd Ijott wilad ossmol förstå,- 
kum sku wi lär di ö du ska fo  sjä 
att du bi fåjn dö du ossmol färstår 
ö inni lajve sö bra du mår.

Pelle Jakobsson
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Gåmblör wegör av Karin Linnerborn
Ukun djick issån wejön föst wendo, 
ukun a tråmpad upp itta spör? 
Indjön wet e men i frågor endo 
dö i sjår issån wejön i gör.

Uka ware jenn kall eld je keling 
sö djikk jån föst göndjön mo-tro? 
Kånnstji war-e nön fatin ajtbeling 
sö lett att si nönsta tä fo bo.

Evör merär ö bjare djikk wejön,- 
Wisst ånn war ånn skuld stånå nönnsta? 
Att-o riddjem bar ånn nug bejjön 
ö dar öllt ånn jegdä nug wa.

Um wegär ädd kunnåd beretta, 
bö lett ö dält fing wi nug är, 
um fota bö litta ö trätta 
sö tråmpöd ö djingä jån fär.

Men fast wegär assint dug säja 
sö wiså dem wi mi endo, 
fär dem fotär aldri kunn taja 
sö öllföst stine jån to.

Karin Linnerborn

*

Skoltidningen på data

Annelie Petersson och Per-Ove Eriksson på Datakursen registrerar skoltidning
ens verifikationer.

Komvuxskolans lokaler härbärgerar 
bland många andra en unik grupp 
kallad Datakursen. Den består av 10 
deltagare som undervisas av lärarna 
Kenneth Broqvist, Ninni Brus och 
Paul Storm.

Kursen i fråga är skräddarsydd för 
praktisk datatjänst, där förutom 
själva datatekniken också företagseko
nomi ingår.

För att få undervisningen så verk
lighetsnära som möjligt, har man er-

Auktoriserad återförsäljare för 
B M W  och TO Y O TA

Fullständig service

BERGUDFS BIL AB
Rätta stilen — på service och bilen

Lisselhedsvägen 7, ORSA
Tel 0250-42015

bjudit sina tjänster åt några före
ningar, t ex OIF och OIK och institu
tioner. Också Orsa Skoltidning fick er
bjudandet och vi tackade naturligtvis 
ja. Så nu sköts våra administrativa ru
tiner vad gäller bokföring, prenumera
tioner m m av datakursen.

Det är alltså flera olika projekt p4 
gång samtidigt för datakursen. Elever
na är därför indelade i gruper som an
svarar för var sitt projekt en tid, för tt 
sedan byta till ett annat.

Nära kontakt med företag och insti
tutioner är kursens måtto, och det är 
detta som är det unika. Mycket välbe
tänkt kan man tycka, eftersom det ju 
är i näringslivet som eleverna så små
ningom ska fungera.

Bengtssons 
Begravnings
byrå E ftr

Trygghet är 
att fä sakkunnig 
hjälp vid dödsfall!
Tel.: Affären 41840

L.O. Uleander 42205
Ernst Hållén 40466
Eric Bengtsson 443 66

Blommor —  Binderi
P resenter—  Begravningsbyrå
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ORSA SKOLTIDNING
forts, från sid 2
SABO-projektet 
utgångspunkt
Sedan läsåret 1983/84 pågår vid Upp
sala Universitets pedagogiska institu
tion, med hjälp av anslag från arbe- 
tarskyddsfonden, ett forskningspro
jekt inom problemområdet ” Skolan 
som arbetsorganisation — SABO-pro- 
j ektet” .

Projektgruppen omfattar dels en ut- 
vecklingsdel under skoldirektör Nils 
Westbergs ledning och dels en forsk- 
ningsdel med Dr Gunnar Berg som pro
jektledare. Professor Erik Wallin är ve
tenskaplig ledare för projektet i sin hel
het.

Projektet vill belysa tre frågeställ
ningar, nämligen
• Hur ser skolans faktiska arbetsorga

nisation ut?
• Hur kan en ideal arbetsorganisation 

te sig?
• Hur kan utveckling ske från en fak

tisk mot en ideal arbetsorganisa
tion?
Som ett led i forskningsarbetets 

praktikerdel har ingått utbildning av 
resurspersoner i tre kommuner, nämli
gen Norrtälje, Orsa och Surahammar. 
Jag vill här försöka ge en redovisning 
av erfarenheterna från Orsas deltagan
de hittills i projektet.

Vad har man gjort i Orsa?
I den under läsåret 1983/84 genom
förda utbildningen har samtliga 11 ar
betsenheter, i det rektorsområde som 
utgör grundskolan i Orsa, varit repre
senterade. Dessutom har deltagit skol
ledarna, skolpsykologen och skolstyrel
sens ordförande.

Utbildningen, som motsvarar 3 po
äng, har bestått av 3x3 kursdagar, med 
tid för två praktikarbeten inlagda mel
lan kursperioderna.

Det första praktikarbetet bestod i, 
att utifrån en egen vald aspekt av sko
lan genom läroplansanalys, beskriva 
hur en ideal arbetsorganisation ser ut 
och därefter beskriva hur den faktiska 
arbetsorganisationen ser ut i den aktu
ella arbetsenheten, samt därefter ange 
glappet mellan ideal och verklighet 
och varför det ser ut som det gör. De 
aspekter man valde att studera var Te
mastudier, Elevomsorg, Klassråd, 
Samverkan förskola-lågstadium, Indi- 
vidualisering, Skolbibliotekets roll och 
Lokal skolutveckling.

Det andra praktikarbetet bestod i 
att beskriva miljön kring sin skola och 
redovisa skolans ” kultur” . Därefter 
skulle kursdeltagarna analysera ar
betsorganisationen ur den aspekt man

valt för praktikarbete 1. I praktikarbe
tet ingick att genomföra en resursper
soninsats inom det valda området. I 
praktiken bestod detta i att ansvara 
för två studiedagar vid den egna sko
lan/ arbetsenheten.

Kommunens tidigare erfarenheter 
av personalutbildning har bestått av 
punktvisa insatser där någon enstaka 
lärare har deltagit i en viss utbildning. 
Även om viljan att dela med sig när 
man kommit hem, full av entusiasm, 
varit god, har det ofta blivit som den 
ensammes rop i öknen och entusias
men har snabbt svalnat.

Genom att alla kommunens skolor 
varit representerade i SABO-utbild- 
ningen, i de flesta fall med mer än en 
lärare, har man funnit stöd hos varan
dra, när man som resursperson, ofta i 
egenskap av studieledare, skall stimu
lera utvecklingsarbetet i arbetsenhe
ten. Diskussionerna vid arbets- 
enhetskonferenserna har mer än tidi
gare kommit att handla om det inre ar
betet, hur man skall vidga den faktiska 
skolverksamheten, så att hela det 
handlingsutrymme som läroplanen ger 
oss kan fyllas.

För läsåret 1984/85 innebär kommu
nens engagemang i SABO-proj ektet att 
praktikergruppen regelbundet besöker 
kommunen och utgör resurspersoner 
för våra egna resurspersoner.

Positiva erfarenheter
Deltagarnas egna erfarenheter av del
tagandet i SABO-projektet har ge
nomgående varit att man har stärkt 
självkänslan, att man fått klarare in
sikt om målen och genom läroplans
analys lärt sig läsa och tolka läropla
nen på ett nytt sätt och med öppnare 
ögon. Insikten om skolans ” kultur” 
har gett bättre klarhet om varför kolle
ger reagerar på ena eller andra sättet 
och detta kan i sin tur vara en hjälp 
hur man ska stimulera ett utvecklings

arbete. En deltagare säger ” att jag 
bättre förstår min plats i ett historiskt 
sammanhang, blivit nyfiken på de lä
roplaner jag upplevt som elev och lära
re, läst dem och därigenom fått större 
förståelse för att det som upplevts som 
personliga konflikter, oftast beror på 
olika erfarenheter” . En annan säger 
” kunskapen om kulturens betydelse 
på en skola har gjort, att jag har större 
förståelse för hur kolleger, och jag 
själv, reagerar i vissa situationer” . 
” Att få kunskapen om skolan, känns 
som en förutsättning för att ge kun
skap i skolan.”

En viktig sak för effekten av SABO- 
utbildningen i Orsa är, att den rör så 
många samtidigt och under så lång tid 
och effekten av den kan därför bli mer 
djupgående än vid andra former av 
fortbildningar. Den har anvisat möjli
ga vägar att gå vidare.

Det man från SABO-proj ektets sida 
främst kommer att följa upp inneva
rande läsår är

Uppföljningsprogram
dels det fortsatta utvecklingsarbetet
inom de tre arbetsenheterna på högsta
diet,
dels relationerna och samarbetet mel
lan all personal och fortsatt arbete 
med elevomsorgen vid en enparallellig 
låg- och mellanstadieskola, 
dels organisationen och arbetet med 
åldersblandade klasser vid en liten 
byskola.

SALONG BLÅSENBORG
Skvaltvägen 4 

ORSA

Dam- och Herrsalong 

Tel 0250-42368

Ombodeti
Fretins gränd23 (gågatan) • ORSA • Tel 401 12

LEKSAKER -  KONFEKTYR
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Dessutom kommer en arbetsgrupp 
att arbeta med ett långsiktigt fortbild- 
ningsprogram, som en konsekvens av 
målsättningen för utvecklingsarbetet.

Även de SABO-utbildade lärarna 
vid kommunens övriga skolor kommer 
några gånger under läsåret få tillfälle 
att med praktikergruppen diskutera 
utvecklingsarbetet vid sina respektive 
skolor.

I början av terminen samlades samt
liga kommunens SABO-utbildade per
sonal inkl skolstyrelsens ordförande 
till en heldagskonferens, där man fick 
redovisa nuläget inom arbetsenheten 
och diskutera det fortsatta utveck
lingsarbetet. I slutet av läsåret plane
ras en liknande konferens där utvärde- 
ringsproblematiken kommer att bere
das stort utrymme. Detta med återkom
mande samlingar tillsammans med 
SABO-projektets praktikergrupp, upp
levs av deltagarna som mycket viktigt 
för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Kunskap hos 
skolstyrelsen viktig
Detta uttryckes av ett par av deltagar
na på följande sätt: ” Fortsatta träffar 
och inspirationsdagarna är fortfaran
de viktiga” . ” En kontinuerlig uppfölj
ning erfodras om kunskaper och entu
siasm skall hållas levande” .

En erfarenhet av kommunens eng
agemang i SABO-projektet har varit, 
att en förutsättning för ett ständigt på
gående förändrings- och utvecklings
arbete är, att resurspersonerna i sitt 
stimulerande och stödjande arbete 
själva får allt det stöd och stimulans 
som är möjligt. Där vilar ett stort an
svar på skolstyrelse och skolledning.

En förutsättning för att skolstyrel
sen ska ha en ärlig chans att engagera 
sig i utvecklingsarbetet är kunskap hos 
ledamöterna. Det har därför varit av 
stor betydelse, att skolstyrelsens ord
förande deltagit i SABO-utbildningen. 
Hon anser själv, att hon fått ökad 
förståelse för läroplanen och för meto
der att läsa den — också mera lust att 
läsa den. ” SABO har fått mig ändå 
mera medveten om att skolstyrelsen 
bör och skall sätta en arbetsplan på 
pränt.”

Som en direkt konsekvens av ordfö
randens engagemang i SABO-utbild
ningen har skolstyrelsen ägnat en hel
dag åt problemområdet ” Lokal skol
utveckling” . □

Olle Bjärkmar

Skolnytt
Operation Dagsverke 
- Orsaskolans elevråd
Elevorganisationen i Sverige har sedan 
tjugo år tillbaka arrangerat insam
lingar, som kallas Operation Dags
verke. I år firar Förenta Nationerna 
Världsungdomsåret. Då måste vi 
förstås göra något alldeles extra. Där
för går också eleverna i Danmark, Fin
land, Island och Norge ut på sina 
Dagsverken tillsammans med oss.

Operation Dagsverke bygger på en 
tanke, som vi tror alla håller med oss 
om. Tanken är, att hela världen kan 
bli mänskligare, fredligare och rikare, 
om alla unga fick gå i skolan. Fortfa
rande får miljontals människor aldrig 
en chans till utbildning. Vi, som går i 
skolan själva, kan hjälpa dem.

Genom Operation Dagsverke hjäl
per vi också oss själva. Rättvisa och 
frihet åt människorna i fattiga länder 
minskar risken för krig och andra hot 
mot vår framtid.

Projektet stöds av statskyrkorna 
och Lutherhjälpen i Norden och dess
utom av Studenternas och Akademi
kernas Internationella hjälpfond i 
Norge. Dessa två organisationer kom
mer att sköta biståndsarbetet med 
överföring av de insamlade medlen.

Innan Orsaskolans elever går ut på 
sina dagsverken ordnar vi informa- 
tionsdagar i vecka 16 om hur läget är 
just nu för bl a de sydafrikanska ung
domarna. Programmet ska vi planera 
efter sportlovet tillsammans med en 
grupp av Orsaskolans personal, men vi 
vet redan, att Sven Berhard Fast till
sammans med två ungdomsledare från 
Zimbabwe ska inleda informationen.

Vi kommer att genomföra Opera
tion Dagsverke i slutet av maj, vecka 
21, i stället för i mars, som rekommen
deras, därför att vi då förhoppningsvis 
kan få en hel del utomhusarbeten.

Ett upprop om arbeten, som Or
saskolans elever kan göra mot betal
ning går ut till Orsaborna i slutet av 
april.

75 % av pengarna beräknas gå till 
skolor för sydafrikanska flyktingar i 
Tanzania och resten till skolor i Zim
babwe. Situationen i Södra Afrika är 
mycket aktuell och för att komma till 
en lösning på problemen behövs ut
bildningsinsatser och omvärldens 
stöd.

Här får Orsaborna alltså en chans 
att göra sin insats och vi i elevrådet 
hoppas på rikligt med dagsverken. För 
vår egen del tror vi, att det här projek
tet blir lärorikt och spännande. Kom
mer jobben att räcka till?

Orsaskolan i februari 1985 
Lena Spjuth

iL iiw n !
nya vårjeans nu i lager.

När det gäller herr- och barnkläder

—  gör som så många andra — gå till affärerna med

URVAL • KVALITÉ • SERVICE

OBS! Vi finns på Kung Gustavs väg.

tt& iG  Lu v c Ls
BARN 402 19 S Davidsson HERR 400 05

— Där finns det mesta av det bästa —
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Från bildarkivet: Foto: Anders Lind. Hör av dig, om du känner igen någon av skidlöparna!

54 :e Slipstensloppet iz
Det var nära, att vår anrika skidtäv
ling inte skulle bli av denna rysansvärt 
kalla vinter. Polman, eller vem det nu 
var, försökte fixa bra väder åt oss, 
men det råkade komma en dag för ti
dig. På morgonen den 22 februari, 
tävlingsdagen, visade termometerm i 
vår bygd mellan 25 och 30 minusgra
der. Kvicksilvret steg dock så små
ningom till ca —20 grader. En omröst
ning bland eleverna och föräldrar gav 
vid handen, att ingen ville ställa in täv
lingen. Loppet genomfördes med den 
ändringen, att även de äldre eleverna 
åkte 1,5 i stället för 2,5 km. Alla 36 
tävlande kom lyckligt i mål och fick fi
na priser. Tävlingen ägde rum i Skat- 
tungbyn.

Här är de tre bästa i varje klass:

Pojkar 750 m
1. Joakim Rehn, Sk........................3.23
2. Joakim Persson, Åb....................3.43
3. Erik Jemth, Åb............................3.50

Flickor 750 m
1. Sara Aggeklint, Åb....................4.10
2. Maria Svälas, Sk..........................4.37
3. Madelene Nisén, Sk....................4.43

Pojkar åk 3—4 1,5 km
1. Jörgen öhlund, ÖKallh.............. 8.24
2. Jonas Granström, Sk..................9.03
3. Jonas Reuter, Åb........................9.47

Flickor åk 3—4 1,5 km
1. Jenny Skoglund, Sk....................7.28
2. Hanna Sjeldrup, Sk.................... 8.11
3. Anneli Rustas, Ka......................8.50

Pojkar åk 5—6 1,5 km
1. Jonas Nordin, Ka........................6.33
2. Mats Rustas, Ka..........................6.40
3. Markus Bodin, Ne......................7.01

Flickor åk 5—6 1,5 km
1. Gunilla Enochsson, Mä.............. 6.19
2. Martina Steen, Sk........................7.28
3. Helena Nyman, Ka...................... 8.21

Arrangörerna ber att få tacka alla 
generösa bidragsgivare, som möjlig
gjorde den mycket fina prissam
lingen.

TACK!

Se livet med nya 
ögon

—  med glasögon från

Olba Optik
Olle Gustafsson

Kyrkogatan 10, ORSA, Tel 400 90 

Av socialstyrelsen leg. optiker

V V S -P ro d u k te r  
och energibesparingar

Kontakta oss!

Nilsons Rör AB • Orsa
K o n to r och  lage r, B ergvägen  3Gf>
Tel. 400 35, 423 17
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Snöhögar av ansenlig storlek har det varit gott om på våra skolgårdar denna vin
ter. Här visar eleverna vid Kyrkbyns skola vad en snöhög kan användas till.

Julpristävlan
måtte ha orsakat en hel del 
bryderi
att döma av antalet insända lösningar 
— ett femtio-tal. Och det stora flerta
let hade följande svar: A kran, B må
ne, C lov, D våg, E sula, F famn, G 
skum, H vind, I rimmat, J kast, K ak
ter, L ost, M ramar, N väst, O ur, P 
vad, Q bildrulle, R tallrik, S kondis, T 
skurar, U svindel, V bak, W trut, X 
mask, Y aspar, Z moras (Moras), Å ly
ran, Ä löpare, Ö patron.

Samtliga fem priser tillföll märkligt 
nog Orsa-bor, trots att många utsock
nes deltog med riktiga svar. Här är 
pristagarna: 1. Pierre Rågstad, Gran- 
sångarvägen 20, 2. Ingrid Särnblad, 
Fiskarns väg 2, 3. Anna Wallin, 
Idrottsgatan 5 B, 4. Axel Andersson, 
Prinsvägen 13, 5. Astrid Mickols, Ho
ten 2393.

Hs

” MITT DALARNA ÅR 2010” av Susann Lindblad, åk 8

Jaha, då var det nyårsafton igen. Om 
20 minuter är det år 2011.

År 2010 har varit ett intressant år. 
Tänk bara i somras när jag var på se
mester i Dalarna i Sverige! Det var en 
underbar sommar. Jag minns att jag 
skulle försöka hitta mina gamla kom
pisar, som jag lämnade när jag flytta
de hit till Kanada. En av dem hade 
faktiskt gjort likadant som jag, hon 
hade flyttat till Rumänien. En annan 
tjej bodde kvar i lilla Dalarna, närma
re bestämt i Rättvik.

VÅRENS
NYHETER
INKOMNA

Välkommen in och titta!

(D a h lA & trt
IRIS AXELSSON /  

Kyrkogatan • ORSA • Tel. 0250/40191

Rättvik såg inte alls ut som det gjor
de när jag var ung. Tänk när jag var 
ung och var på Rättviksparken och 
roade mig. Ja, det hette faktiskt Rätt
viksparken då, nu hette det någonting 
med data

De dansade inte heller längre,de 
satt bara och höll på med datamaski
ner och tyckte att de hade roligt.

Men den största chocken fick jag 
när jag kom till Orsa där jag är upp
växt. Mina föräldrar bodde på Lillå- 
hem som det hette när jag bodde i Or
sa. Pensionärerna sköttes om av robo
tar, endast kocken var en riktig männi
ska och tur var väl det. Det fanns 
knappast en enda gräsplätt i hela Orsa. 
Det fanns bara betong och en massa 
neonljus.

En dag bestämde jag mig för att åka 
in till Mora i min lilla bil som gick på 
elektricitet. Jag åkte alltså in till Mora 
som inte längre hette Mora, det hette 
någonting, nej nu har jag glömt det 
också. I Mora som jag kallade det, 
träffade jag en gammal kompis som 
också var på semester. Hon hade flyt
tat till Texas. Hon hjälpte mig att hitta 
till ett café. Man hittade ju ingenting, 
det var helt omgjort. Vi satt där på ca- 
féet och diskuterade om hur Dalarna 
hade förändrats. Hon hade varit till 
Falun och Borlänge.

Falun och Borlänge hade slagits 
ihop och kallades för Bofa. I Bofa var 
det vackert som i en saga, sa hon. Det 
var träd och en massa parker, färggla
da hus och trevliga människor. Det en- 
Da som var dumt var att regementet 
hade blivit större. Stort försvar behövs 
ju nu 6 år efter världskriget. Det drar 
ihop sig till ett nytt krig mellan Sverige 
och Danmark. Svenskarna höll fortfa
rande på att skämta om den ryska ubå
ten som gick på grund utanför Karl
skrona för 27 år sedan. Ja, gamla Da
larna har förändrats mycket.

Ding dong, ding dong.
— Oj då, nu blev det visst år 2011.
Gott nytt år!

Susann Lindblad, 
åk 8

★  El-installationer
★  El-reparationer
★  El. hushålls

apparater

Helgesons El
Tel. 416 11

LÄNSSPAUBANKEN
DALARNA

I Dalarna — För Dalarna! “  hemmabanken
Orsa, Tel 436 00, exp.-tid. månd. och torsd. 9.30—17.00 

tisd.-onsd.-fred. 9.30—15.00
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MITT PÅSKLOV av Johan Svahn, åk 1
Jag ska till Norrland på påsklovet och 
hjälpa farfar att köra ved med skoter. 
Jag tycker att det är kul. Och ibland så 
Mcer jag med Samuel och Magnus och 
Erik.

Johan Svahn, 
åk 1

MUSIKTIPS av Mattias Lissdaniels, åk 1
Söndag 3 februari var det musiktips i 
församlingshemmet. Jag spelade 
trummor. Pappa spelade piano. Alla 
ska gissa på musikfrågor. Priset är att 
bli bjuden på god mat i Fryksås. Jag 
tycker det är kul att vara med i musik
tipset.

Mattias Lissdaniels, 
åk 1

TROLLE av Emelie Gölén, åk 1
Det var en gång ett troll som hette 
Trolle. Trolle bodde i en grotta. En 
dag var Trolle ute och gick. Då mötte 
han en liten flicka. Hon gav Trolle en 
stor blåsippsbukett. Då blev Trolle så 
glad så att han grät för ingen hade 
varit så snäll mot honom förr. Han 
gick hem och satte blåsipporna i en 
vas. Han gick ut varenda dag för han 
skulle se om flickan kom förbi för han 
ville ge henne en diamantring.

Emelie Gölén, 
åk 1

Orsa Lås & Nyckelservice
Jonas Karlbom • Butik och verkstad Järnvägsgatan 31, Orsa • Tel. 407 19

Nycklar tillverkas medan ni väntar!
Även bilnycklar. Lås och tillbehör. Byten och monteringar av lås. 
Jaur dygnet runt!

NÄS
CtASJHÄSTUU

B itr.
— Nyman & Johansson — 

O R S A

Vid södra järnvägsövergången 
mitt emot Kåhléns

Tel. 408 91

Bilglas Sfr Fönsterglas 
Inramningar

Hans Peterson
Peugeot samt beg. bilar i 
i skilda modeller och pris- 
iägen.

Älvgatan 62
M O R A , tel. 100 00

Orsa-Mora Antik
—  Hans Rabenius —  

Strandgatan 3, Mora. 154 60, 511 00 
Öppet vard. 13.oo — 17.oo

Köper och säljer 
Guld, mynt, antikviteter, sterbhus 

Auktionsuppdrag emottages

Orsa Trafikskola
— Inge Nyman —

Tel. 406 85, ORSA

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

Språngs...
när det gäller färg, 
vägg och golv.

SPRAjVGS FÅIM» X JU»
Orsa, tel. 403 40

1 1

Teckning: Ulrika Johansson, åk 4



Teckning: Martina Steen, åk 6

DET SNÄLLA SPÖKET av Mattias Hansson, åk 4
Det var ett spöke för länge sen. Han 
bodde i ett slott. Men en dag blev han 
utkastad av de andra spökena, för att 
han var för snäll. Han ville nämligen 
inte skrämmas så mycket. Hans släkt 
skrämde alla slags människor. Det 
snälla spöket skrämde bara tjuvar och 
rika människor. Han sa så här åt alla 
rika:

— Ge pengar till fattiga och till tju
var! Då ska jag ordna, så att inga tju
var stjäl nånting i fortsättningen. De 
rika lydde och spöket höll sitt löfte.

Mattias Hansson, 
åk 4

RUMPNISSARNA av Per Bengtsson, åk 6
En gång när jag var ute i skogen och 
gick trillade jag ner i ett hål i marken. 
Jag föll flera meter ner. Sen landade 
jag i en å under jorden. Strömmen var 
så stark att jag inte orkade simma 
iland. Jag drogs in i en grotta, där jag 
lyckades ta mej iland. Där fanns det en 
massa rumpnissar, som gav mej godis 
och en massa annat gott. Sen ställde de 
till med en fest. De dansade och sjöng 
hela natten. Nästa morgon tog jag far
väl och gick hem.

Per Bengtsson, 
åk 6

”VEDKAPSPECIALISTEN”
Tillverkning och försäljning av 

vedkapar, vedklyvar och transportband.

Orsa Svets - tttek
INGEMAR FRIARE 

Tel. 0250-431 53, bost. 402 26

HUNDEN OCH KATTEN av Ida olsson, åk 4 
— Det var en gång en pudel. Pudeln 
hette Collie. Hon bodde på landet. En 
gång när Collie var ute och sprang såg 
hon en katt. Katten började fräsa och 
sköt rygg. Collie morrade ilsket. Kat
ten gick till anfall mot Collie och klös
te. Collie kämpade för att få bort kat
ten. Katten tog plötsligt ett långt skutt 
och sprang sin väg. Collie sprang ef
ter. Katten hoppade upp i ett träd. 
Collie försökte komma upp i trädet. 
Hon skällde vilt. Det blev bra sen i al- 
ia fall. Ida olsson, 

åk 4

1
Tobaksaffär
Kyrkogatan 8, Orsa

Tel. 0250-419 19

Tips — Lotto — Penninglotter 

Presentartiklar—  Konfektyrer

Väskor och småläder
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NÄR ANNA KOM TILL VÄRLDEN av Katarina Yngström, åk 2

En onsdag efter skolan kom pappa 
och hämtade mig. Då var det dags att 
åka till BB. Jag blev ju förvånad, att vi 
skulle till BB, så jag ville skynda mig 
hem. Sen åkte vi. Jag och mamma fick 
lov att gå in på akuten. Där blev mam
ma undersökt i magen. Sen fick mam
ma lov att gå och duscha och bajsa. 
Pappa och jag fick gå in i förlossnings- 
salen före mamma. Och sen kom hon 
in. Hon hade inga värkar så hon ville 
mest vara uppe och gå.

Så fick hon dropp för att hon skulle 
få värkar. Hon fick en liter dropp. Då 
kom värkarna. Vi fick vänta i flera 
timmar. Droppet fanns i en apparat 
som gick att skjutsa omkring. Det 
fanns ett vilrum också som man fick 
vila i. Pappa och jag gick in dit två 
gånger medan mamma låg på rummet 
i sängen och läste och löste korsord, 
medan hon hörde på radion. Det fanns 
ett TV-rum också intill vilrummet. Vi 
såg TV också.

Mamma hade med sig droppet var 
hon än gick nånstans. Och så kom vär
karna. Det värkte jättemycket nu. Sen 
kom barnmorskan in och tittade på 
mammas mage.

Sen började huvudet synas lite bara.
Man såg mer och mer och mer. Till 

slut kom huvudet fram och kroppen 
också. Vi blev jätteglada när vi fick ve
ta att det blev en flicka, som skulle he
ta Annas Maria.

Katarina Yngström, 
åk 2

Sen fick jag åka hem. När jag kom 
hem bestämde jag mej för att aldrig 
mer gå ut, när det är kallt ute.

Anna Lassar, 
åk 4

LOVET av Helene Lindh, åk 3

I lördags var jag och pappa och Svenke, 
pappas bror. Han heter egentligen 
Sven-Erik, men det säjer vi aldrig för 
det är så långt, vi säjer bara Svenke och 
så var Bernt-Olov med, han kallar vi 
bara Bernt. Bernt är pappas kusinbarn 
fast han är 32 år.

Ja vi fyra var ute och jagade hare, nu 
ska jag berätta hur det gick till.

Vi åkte tidigt på lördagsmorgonen. 
Vi åkte till Helvetesfallet, där släppte vi 
ut Seja, Svenkes hund. Han började no
sa. Det gick ungefär en kvart, så hörde 
vi skall men det var en annan hund, för 
där kom ju Seja på vägen. Seja sprang 
iväg igen, det gick en halv timme, så 
hörde vi väckskall.

Vi spridde ut oss, jag gick med Sven
ke. När vi stod där på vägen, så såg 
Svenke haren. Han höjde geväret, men 
en sån otur, haren gjorde någon koves 
och sprang iväg. Ja så tappade Seja 
spåren, hon kom långt efter. Så kom 
pappa och då gick Svenke.

Jag och pappa satt och pratade. Där 
kom haren ut ur skogen. Pappa sköt, 
men kulan snuddade bara vid frambe- 
nen så att pälsen rök. Haren bara 
sprang vidare och så sköt Bernt fyra 
skott, och då dog haren. Alla kom till 
Bernt, men Svenke sa: ” Sex skott på en 
hare är väl lite mycket.”

Bernt fick haren, Seja fick lever och 
hjärta. Nu har jag bara berättat lite 
kort, det hände mycket mera.

Helene Lindh, 
åk 3

Känsla
förframtiden

ORSA 0250-430 50

KÖLDEN HÖLL PÅ 
ATT KOSTA MEJ LIVET av Anna Lassar, åk 4

En dag bestämde jag mig för att ta bi
len och åka ut i skogen. Jag gick till bi
len. Jag klev in och åkte iväg. När jag 
hade åkt 9 kilometer stannade bilen. 
Jag försökte starta igen, men det gick 
inte. Jag satt kvar i bilen. Sen kände 
jag att det började bli kallare och kall
are.

Jag bestämde mig för att gå till när
maste hus. Jag började gå. Det blev 
jättekallt. Jag kände att jag hade för
frusit öronen. Sen ramlade jag ihop på 
vägen. Jag låg där en halv timme. Sen 
hörde jag att en bil kom. Den stannade 
och en man kom ut ur bilen. Han gick 
fram till mig och lyfte upp mig. Han 
lade in mig i bilen och åkte iväg. Han 
sa till mig, att vi skulle åka till sjukhu
set.

När vi kom fram fick jag åka till 
akuten. De började sy och klippa i mi
na öron. De satte två stora lappar för 
öronen. Jag fick sova där i 4 nätter.

Ekonomitraktom, det visar bl a en rad OECD-tester. Tack vare 
Turbomatiken får du ryckfria starter utan kopplingsslitage. Helsyn- 
kroniserad och tätstegad växellåda. Alla fyrhjulsdrivna Fendt är 
utrustade med Lokomatic differentialbroms på framaxeln.
Kort sagt, Fendts många detaljer pressar kostnaderna nedåt och 
därmed lönsamheten uppåt.

GREFS SMIDE
Erik Gref & C:o

Tel. 0250/420 97 - Orsa
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VINTERNÖJEN av Jörgen Öhlund, åk 4

På vintrarna brukar jag åka kälke, men 
jag åker inte som alla andra. Nej, jag 
spänner för min hund Jack för kälken 
och åker på vägen, om där finns snö. 
Ibland åker vi till Bösjön med skoter 
och pimplar. Vi har bekanta som bor 
vid sjön. Det är väldigt roligt. Vid Bö
sjön finns det en traditionell grej. Varje 
år är det en tävling. Det är två pinnar, 
som sitter fast i isen, och det är två lag 
med gubbar som ska sluta tävla. Det 
lag, som först snurrat ner pinnen ige
nom isen vinner. Man brukar också ha 
en skidtävling runt sjön. Det gäller en 
sträcka på 2—3 mil. Deltagarna får rik
tiga priser också, öl, knivar, mössor 
och sån’t.

En gång bjöd våra vänner oss att so
va över i deras sommarstuga vid Bö
sjön. Men vi tyckte faktiskt, att det var 
bättre att åka hem till våra egna sköna 
sängar i stället.

Jörgen Öhlund, 
åk 4

UTSTÄLLNING I KULTURHUSET av Helena Berg, åk 2 
Vi åkte buss ner till Kulturhuset. Först 
tittade vi på en karta och sen tittade vi 
på kort. Det fanns en fin klänning. Vi 
gick och tittade på bilder. Vi såg ärtski
dor och brudsmycken. Det fanns fina 
kippor (mössor). Farbröderna hade 
keffie. Linns farmor visade oss en sju- 
armad ljusstake. Det är judarnas sym
bol. Jag tyckte utställningen var bra.

Helena Berg, 
åk 2

NÄR JAG BLIR STOR av Katarina Yngström, åk 2 
När jag blir stor vill jag bo i ett radhus. 
Jag vill bli mamma åt två barn. Jag vill 
ha en bra man som kan snickra en 
tvåvånings-säng. Jag vill bli Fröken för 
jag tycker om barn. Vi ska ha himmel
säng. Han ska snickra en spjäl-säng och 
en vagga.

Katarina Yngström, 
åk 2

RÖJNING av Mathias Persson, åk 5

Det var en blåsig november-dag 1984. 
Vi skulle röja ungskog ungefär en kilo
meter ovanför Backänget.

Det hade varit en farbror där före oss 
och märkt ut området, som vi skulle rö
ja. Och han hade också märkt ut de 
träd, som skulle sparas. Sedan pratade 
Laggar, våran magister, litet om röj
ning.

Jag började med en stor björk. Efter 
ett tag föll björken. Sedan kvistade jag 
den. Vi lade alla stammarna så som 
man gör, när man torkar ved.

Röjningen blev klar ganska snabbt. 
Efteråt grillade vi korv och fikade.

Sedan gick vi hemåt på en stig, som 
var ganska blöt. Tur att jag hade stöv
lar!

När vi kom fram till Backänget, fick 
vi vänta på bussen.

När jag kom hem la jag mig på sof
fan vi har och somnade på direkten.

Mathias Persson, 
åk 5

NÄR JAG AKTE TILL 
UPPSALA DOMKYRKA av Björn Lindberg, åk 5 

Vi startade från kyrkan i Orsa klockan 
9.00. Och sedan stannade vi i Sala för 
att fika. Och sedan åkte vi vidare.

När vi kom fram till Uppsala dom
kyrka hitta vi ingen plats för bussen. 
Men en farbror kom och hämtade oss 
och visade var föraren kunde ställa bus
sen.

Sedan åkte jag till en kompis utanför 
Uppsala. Jag fick ett segelflygplan av 
honom. Sedan kom dom och hämtade 
oss.

Vi åkte till domkyrkan. Den var hög. 
Utanpå är den tegelbrun. Inne i kyrkan 
fanns fina målningar.

Vi sjöng. Sedan tog jag nattvarden.
När det var slut i kyrkan, sade jag ad

jö till kompisen. Och sedan åkte vi 
hem. Klockan 0.30 var vi hemma i 
Orsa.

Björn Lindberg, 
åk 5

TVÅ LEKFULLA HUNDAR av Johan Wilhelmsson, åk 2 
Jag hatar hundar. Jag har känt en hund 
som heter Boj. Han har bitit sönder en 
fotboll för mig. Men jag fick en ny fot
boll. Han smet många gånger. Han är 
svart. Min pappa har lekt med en hund 
som heter Oliver. Den var vit och brun. 
Det var fuktigt i gräset och pappa hade 
bara träskor. Han halkade och skadade 
knät.

Johan Wilhelmsson, 
åk 2

•  TIPS
•  TIDNINGAR 
• LEKSAKER
•  PRESENTER

NYA KLOCKARS
Tel 0250-419 06

SPARKÖP
Västeråkern, Kyrkogatan 23 

Tel 400 48 
Välsorterat 

Lätt parkerat
Öppet:

Månd.—Lörd. 9—20, Sönd, 13—20

Specialbutiken
för

HENNE
KAPPOR • BLUSAR • KJOLAR 
BYXOR • JEANS • MYSPLAGG 

UNDERKLÄDER mm.
-  Aktuella  —

TYGER

SYBEHÖR
Kvalité 
vår specialité

j U w .  X o f o & o t p s
J  TEL 400 21 ORSA
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Orsa Lärarförenings 
89-e årsmöte
har hållits i Kallmora skola.

Ur protokollet kan nämnas att det 
för kommande verksamhetsår blev 
omval av ordföranden Olle Bjärkmar, 
och av styrelsens övriga ledamöter 
omvaldes Gudrun Eriksson, Ingegerd 
Fjelstad och Siv Larsson. Nyval av Ka
rin Bodin, som efterträder Elisabeth 
Verona på kassörsposten. Omval blev 
det också av Pelle Jakobsson som re
daktör för Orsa Skoltidning och av re
daktionskommittén i övrigt: Ulla En
malm, Johannes Uasmats, Inga-Britta 
Johansson och Tommy Jonow. Kassör- 
skapet sköts, som föregående år, av 
kontoristen på skolkontoret Marianne 
Stäring. Revisorer blev Rolf Liljeberg 
(omval) och Helga Johnsson (nyval) 
med Arne Svadling som suppleant. Re- 
visorsuppdraget för fonderna lämnades 
till Johannes Hasmats och Mårten 
Ohlsén. Valberedningskommittén, Al
lan Berglund, Britta Larsson och Ulla 
Bjärkmar, omvaldes med Allan 
Berglund som sammankallande.

Efter kaffesamkväm fick mötesdelta
garna med diabilders hjälp följa Mari
anne Ehrlin på hennes resor till Afrika, 
där hon i Sidas tjänst har seminarier för 
utbildning av afrikanska lärare i fackli
ga frågor. Åhörarna fängslades av den 
exotiska miljön i den så annorlunda 
världsdelen, men förstod samtidigt, att 
det fordras en myckenhet av kunskap 
och diplomati av den, som ska stå i ett 
arbete, där man ständigt konfronteras 
med människor, vars problem och frå
geställningar är så helt annorlunda det 
vi är vana vid.

Nästa årsmöte (hösten -85) förläggs 
enligt turordning till Bergetskolan.

Siv Larsson

När

det gäller

Blommor
kontakta

Levenius
Tel 400 92

Vi är ju proffs

interflora

PORTEN av Marie Lannermo, åk 9

Jag packade ner mina böcker och drog 
en kam genom håret. Klockan var re
dan tjugo över så jag var tvungen att 
rusa.

När jag öppnade dörren stod fru An
derson med sin uppnosiga tax där.

— Åh, kära nån så du bär dig åt, Fia!
— Vad har hänt? frågade jag lamt.
— Åh, Fia bet postagubben i benet så 

han ramlade nerför trappen. Han ligger 
där.

Fru Anderson pekade en trappa ner. 
Där låg postgubben i sin blå-gula kos
tym. På hans kala, hjässa kunde man se 
ett stort blodigt jack.

Jag fiskade upp nycklarna till dörren 
och rusade in till telefonen.

Snabbt slog jag 90 000 på den slitna 
nummerskivan.

Efter en kvart kom ambulansen.
Fru Anderson klappade mig på axeln 

och sa:
— Nu måste vi ha lite kaffe. Eller vad 

säger du Fia? Den svarta, feta taxen 
viftade på sin stela svans.

Hos fru Anderson var det alltid ny- 
städat. Allt blänkte som om någon just 
polerat alla saker. Vi drack vårt kaffe 
under tystnad. Det enda som hördes i 
kökshörnet var väggklockans ihåliga 
tickande och Fias tunga andetag.

Jag slängde en hastig blick på vägg
uret. Nio!!

— Oj, jag måste rusa, skolan började 
för en timma sen. Jag slet tag i min väs
ka, drog på mig skorna.

— Tack för kaffet, ropade jag från 
hallen.

— När jag hoppade ner för trappor
na hann jag bara till andra våningen. 
Där stod en byggnadsställning.

Trappen ner till första trappavsatsen 
var borta. Längst ner såg jag en vit
klädd arbetare.

— Vad har hänt? ropade jag ner.
— Vi håller på att reparera trappen, 

svarade arbetaren.
— Men hur ska jag komma ner? Jag 

måste till skolan.
— Du får vänta tills vi har fått hit en 

stege. Vänta . . .
Jag tog fram mina läxböcker och 

började läsa på kemin.
Plötsligt blev det alldeles mörkt.
— Vad har hänt? Varför är det så 

mörkt?
Det ekade i trappen. Men inget svar 

kom. Jag reste mig och började treva 
efter lysknappen. Väggen var kall och 
knottrig. Jag kunde känna hur målar
färgen kittlade i handflatan.

Jag hittade den inte. Den borde vara 
här. Efter ett tag tog jag båda händerna 
till hjälp. Jag drog dom efter väggen. 
Där var den. Min högra hand nådde in
te fram. Jag sträckte mig.

i VVS
PfH t

( il
~]

V
Anlita W S -  
fackmannen 

-innan något 
händer

1  wesströms w s
Orsa, tel. 0250/409 25 växel

€ /D  CF CARLS s o n  AB
O R S A  ■ Tel 401 38, 419 11 

utfö r
smide

svetsning
reparationer

FÖR INDUSTRI 
och MILJÖVÅRD

DalaKalk AB
Tel 502 00

GUMMI-
verkstad
Bilringar
Vulk
Balansering
Orsa
Ringcentral
BROR EHRLIN 
Tel 403 55
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« VKUND
hos SP • FINA...

DET GER DEJ RABAnER PÅ EN 
MÄNGD VAROR OCH TJÄNSTER!

B ö rja  m ed  a tt b e s tä lla Du som  k ö p e r d e t m esta  t ill b ilen

KONTANTKORT hos SP •  F IN A  få r

som  in n e b ä r  ra b a tte r  p å  bensin VIP-KORTET
och  d iese l. som  g e r  de j ra b a tte r  p å  en
Bestä ll N U  så få r  d u  bens in - m ä n g d  v a ro r  o ch  tjänste r.
ch e c k a r v ä rd a KORTEN KOSTAR
2 0 :- DEJ INGENTING!

VÄLKOMMEN IN PÅ STATIONEN — FÖR 
YTTERLIGARE INFORMATION!
Du tjänar på att bli SP • FINA-KUND!

BESTÄLL KONTANTKORT NU 
SÅ FÅR DU SAMTIDIGT
BENSINCHECKAR f ö r

NYA
ORSA
Bensin Diesel 
Självbetjäning L IV S  
Sedelautomat 
Automattvätt

FINA
Tel. 4 1 1 1 0 , 4 1 1 9 7

.för bättre ekonomi

Herre Gud! Kanten. Trappan var ju 
borta. Jag föll. Det kändes som en evig
het. Gud hjälp mig. Sätt din hand under 
mig. Jag kommer att dö.

Allt var svart. Svart, svart.
Plötsligt tändes lyset. Jag öppnade 

ögonen. Såg mig omkring. I dörren 
stod mamma och jag låg i min säng.

— Cecilia, klockan är tjugo över. Du 
måste rusa. Glöm inte att dom håller på 
att reparera trappen.

Marie Lannermo, 
åk 9

Begravningsbyrån 
i Orsa
Levtnius 
Blommor

ombesörjer allt inom branschen. 
Tel affären 400 92, bost. 413 21
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