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MARIESTAD. Skapade med plast

Kreativa elever på temadag
I våras skulle Tunaholmsskolan under en vecka
fått besök från Tyskland
och Island som en del i
EU-projektet Blast the
plast.
Under besöket var det
tänkt att det bland annat
skulle hållas en temadag om plast, eftersom
besöket ställdes in hölls
temadagen i stället under tisdagen.
– Projektgrupperna
från Tyskland och Island
har kunnat vara med via
länk under dagen, säger
läraren Belinda Johansson.
Projektet Blast the plast handlar om att skapa medvetenhet
hos eleverna när det gäller användningen av plast och hur
den påverkar miljön. Under
det ett och ett halvt år som
projektet pågått har gruppen
på 16 elever och två lärare på
Tunaholmsskolan arbetat på
olika sätt med plast.
Under tisdagen ägnades
en hel dag åt ämnet när John
Downey från Dahlenium Sciencecenter gästade högstadieskolan.

Formbar plast blev juldekorationer.

Eleverna övade både på att samarbeta och att vara kreativa genom att skapa med gamla
plastförpackningar.
FOTO: ANNA FRÖJD
– Dagen har handlat om
att använda lite galenskap
och vara uppfinningsrik
genom att skapa med plast.
Niondeklassare brukar vara
en svår ålder att nå fram till,
men de har varit väldigt intresserade, säger John Dow-

ney.
Med hjälp av formbar
plast fick eleverna göra juldekorationer. Downey hade
även med sig plast i from av
förpackningar och liknade
som han samlat ihop från
en gemensam tvättstuga i

över ett års tid. Gamla sköljmedelsflaskor, petflaskor
och andra plastförpackningar blev höga torn och
julgranar när eleverna samarbetade i grupper om fyra.
– Att återanvända plast
har blivit allt mer vanligt, sä-

ger läraren Johanna Brodén
Westergren.
– I det här projektet har vi
mest fokuserat på det dåliga
med plast, men idag fick vi
lära oss om de mer positiva
delarna, säger Tuva Brandberg.
Under dagen hölls även
en del diskussioner. Framåt
slutet samlade John Downey
gruppen och visade ett antal
påståenden på en storbildsskärm som eleverna fick ta
ställning till.
Om planeten skulle vara
bättre utan plast, eller om

Lego är dåligt för miljön var
några exempel.
Förutom samarbete och
kreativitet fick eleverna
även slipa på sina språkkunskaper eftersom all undervisning hölls på engelska.
– Det har varit en jätterolig dag och kul att få göra
något annat än bara vanlig
undervisning, säger läraren
Johanna Brodén Westergren.
– Det är roligt att se hur
kreativa de är, säger Belinda
Johansson.

Anna Fröjd

MARIESTAD . Stor ökning på flera yrkesprogram

NOTERAT.

Fler elever tar gymnasieexamen

Tre häktade för grov våldtäkt

För sjätte året i rad ökar
andelen gymnasieelever
i Sverige som tar examen.
Men i Mariestad har andelen minskat med några
procentenheter sedan
året före.
Ökningen i riket sker på
samtliga högskoleförberedande program och på de allra flesta yrkesprogram. I år
var det 78,2 procent av eleverna som klarade gymnasieskolan med examen inom tre
år på nationella program, en
ökning från 2019 då siffran
var 76,6 procent.
Men i Mariestad har andelen elever som slutför
examen inom tre år på nationella program minskat
jämfört med året före. De
nya siffrorna är 77,9 procent, medan det förra året
var 82,4 procent.

Gäller hela landet
I hela landet har det skett
ökningar på de stora yrkesprogrammen som bygg- och
anläggningsprogrammet,
el- och energi, fordon- och
transportprogrammet samt
vård- och omsorgsprogrammet.
Även i Mariestad ökar
andelen elever som tar examen inom tre år på flera yr-

BROTT. Tre män har häktats misstänkta för grov våldtäkt
mot barn, rapporterar Värmlands Folkblad. Brottet ska ha
begåtts i Karlstad kommun i mitten av november.
– Två stycken blev häktade för grov våldtäkt mot barn,
en blev häktad för medhjälp, säger åklagaren Katarina
Ström Lindberg, till tidningen.
De tre männen, som är i 20–25-årsåldern, greps förra
veckan och häktningsförhandlingen hölls i fredags.
Brottsrubriceringen gäller när barn upp till 15 år har
utsatts, och enligt åklagaren rör det sig om en person i den
övre delen av det åldersspannet.
– Jag kan säga att det inte är något litet barn. (TT)

Polisronden
Stöld av ljusstakar. Fyra stycken ljusstakar, tillverkade
någon gång på 1800-talet, stod uppställda för prydnad i ett
trapphus vid Västerlånggatan. Dessa har nu blivit stulna från
ägaren.

I en jämförelse med förra året tar fler elever som läster nationella gymnasieprogram
examen under tre år. När det gäller vård- och omsorgsprogrammet var ökningen stor i
Mariestad.
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kesprogram. Två program
med tydlig ökning är el- och
energiprogrammet samt
vård- och omsorgsprogrammet. De senaste siffrorna
visar 86,7 procent respektive 93,8 procent. Det är en
ökning från året före då det
var 73,3 respektive 71,4 procent elever som tog examen
inom tre år.

Johanna Drath

Gymnasieprogram

Inom gymnasieskolan finns 18 nationella gymnasieprogram:
sex högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram.
Det finns också sex riksrekryterande gymnasieprogram och
fem introduktionsprogram.
Det finns två typer av gymnasieexamen; högskoleförberedande examen och yrkesexamen. De elever som får
en examen från ett högskoleförberedande program har
uppnått grundläggande högskolebehörighet. Det gäller inte
för elever med yrkesexamen, men yrkeselever har möjlighet
att läsa in en grundläggande behörighet inom programmens
2 500 poäng eller som utökat program.
Källa: Skolverket

Hade haschbit på sig. Den 10 december inställde sig en
Skövdebo i 25-årsåldern vid häktet i Mariestad. När han visiterades visade det sig att han hade en haschbit på sig, vilket
gör att han misstänks för narkotikabrott, innehav.
Repade bil. På Komministergatan fick en bilägare natten
till söndagen sitt fordon repat på motorhuven och glaset till
ett dimljus söndersparkat. Skadorna beräknas kosta 10 000
kronor att rätta till.
Olaga hot. En Mariestadskvinna i 20-årsåldern har polisanmält att ett ex riktat hot mot henne och även tagit över
hennes Fackbook-konto, samt publicerat olämpliga bilder.
Misstankarna handlar om olaga hot, dataintrång och kränkning.
Grov olovlig körning. Under måndagskvällen stoppade
polisen en bilförare i Gårdsjö. Föraren, en man i 50-årsåldern
som är bekant för polisen sedan tidigare, misstänks för grov
olovlig körning.

