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“På fria kan man vara lärare inte ordningsvakt” 
Reportage om Patrik Persson. 

 

Patrik Persson är den nya idrottsläraren på Ahlafors fria skola. Han började efter sommarlovet 

och trivs mycket bra här som lärare. Han säger att det är en trivsam skola och att alla känner 

alla. Patrik  har tidigare arbetat på Da Vinciskolan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik är 38 år och bor i Kronogården som 

ligger i Älvängen med sin fru och sina två 

barn. Han är legitimerad idrott och 

hemkunskapslärare. Patrik har även tagit 

fotboll examen. Friluftsliv är något som ligger 

varmt om hjärtat och han uppskattar att umgås 

med sina barn ute i naturen.   

Varför sökte han jobbet som idrottslärare på 

våran skola? Jo det var för att han hört mycket 

goda rykten och att det skulle finnas många 

studiemotiverade elever här vilket gör en lärare 

så mycket mer motiverad. Men även att man 

på vår skola kan vara lärare istället för 

ordningsvakt.  “Det finns ytterst få nackdelar 

med vår skola. Men att en nackdel kan vara att 

det inte finns några ämneskolegor man kan 

bolla lektionsidér i samma årskurs med. Att 

man på större skolor kan samarbeta och ha 

lektioner tillsammans. ” säger Patrik. 

Men det är ingenting han saknar för att nu när 

han äntligen kommit hit tycker han att det är 

väldigt trivsamt med trevlig stämning. Bl.a för 

att det är en liten skola där alla känner alla, 

vilket gör att man känner sig viktig och inte 

bara en i mängden. 

 
Text: Cornelia Strömberg, Linnéa Petersson 

Bild: Cornelia Strömberg, Linnéa Petersson 
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Skapande profilen fixar skolgården 

av Alexander Andersson 20201001 

På Ahlafors Fria Skola så kan alla elever åk 7-9 välja mellan två olika profiler; skapande och idrott. 

Det är cirka 40 elever som har valt skapande profilen resten har idrott. På skapande profilen har alla 

elever valt mellan Skoltidning, Musikal, Bild eller Skolgårdsfix. Alla grupper har kommit igång bra 

men skolgårdsfix-gruppen har redan kommit med resultat. De började att göra en inventering av vilka 

behov som finns och vilket material som behövs. Gången efter kom de igång. Redan på ett par 

tillfällen har de skapat en färggladare och lekvänligare utemiljö.   
 



   

Bänkar har fått ny färg 

Bänkar har fått en ny färgglad färg med 

solgult och limegrönt. 
 

 

 

 

 

 

 

Ny kingruta 

Utanför lärarrummet, 

administrationen och trappan till 

första våningen har äntligen en 

king-ruta målats upp. Eleverna på 

skolan har använt asfaltsstrecken 

som rutor men nu har de fått en ny 

kritvit färg. Eleverna har även 

målat ut en tydlig stig där eleverna 

som väntar på att få spela skall 

vänta. Smilla och Clara har målat. 

 

Nymålad Bokstavsorm 

Bokstavsormen har fått nymålade 

cirklar i solgult, limegrönt och sotsvart. 

I cirklarna är alla bokstäverna i 

alfabetet. 
 



   

 

Nymålat spel “Tre-i-rad” 

Rolf, Hampuz och Luka har fyllt och förnyat spelet “Tre-i-rad” 

Nu kan eleverna spela på ett uppfräschat ”tre-i-rad”. 
 

Av: Alexander Andersson 

Foto: Alexander Andersson
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Johan Laasonen, nytillträdd rektor på Ahlafors Fria skola. Foto: Alexander Andersson 
 

Johans resa att bygga en 
demokratisk skola 

En solig hösteftermiddag träffar vi den nya rektorn, Johan Laasonen, på Ahlafors Fria skolan. 

Han sitter på sitt kontor som han delar med administratören och skolans allt-i-allo Thore 

Skånberg. Vi är naturligtvis intresserade av vilka erfarenheter Johan har med sig till vår skola. 

Han berättar att han har arbetat som rektor tidigare. Under ett år arbetade han som rektor och 

innan det arbetade han som biträdande rektor.  



   

- Jag har haft massa olika jobb. Jag har städat på dagis/förskola och jobbat i 

Göteborgs hamn. Jag har jobbat i affär och som skidlärare i USA och Kanada. När 

jag var tonåring var skidor mitt största intresse, berättar Johan. 

Vidare berättar Johan 

- Det finns många saker man ångrar i livet men det första jag kom att tänka på är att 

jag inte pratade mer med min mormor innan hon gick bort. 

Saker som Johan gillar att jobba med är med barn och unga så han kan bidra med utbildning. 

Han tycker att det är viktigt att lära sig nya saker och att få nya perspektiv. Han beskriver att 

- Jag gillar att ingå i ett sammanhang och det tycker jag att man gör i skolan. Skolan 

är bra på att jobba tillsammans. 

När vi pratar om Ahlafors Fria skolan så tycker Johan att vi har kommit långt på resan att 

bygga en bra skola och att han inte tänker förändra något särskilt. Han vill att vi tillsammans 

skall göra skolan bättre. Han ställer sig fråga 

- Men vad är bättre egentligen. 

Ett område han ser att Ahlafors Fria skola behöver förbättra är IT sidan med digitaliseringen. 

För Johan är det en demokratifråga där skolan skall kunna hänga med in i framtiden.  

- Det är också viktigt att inte glömma hur vi skall behandla varandra och att alltid 

respektera varandra. Jag tycker även att det är viktigt att alla elever delar i skolans 

aktiviteter. Man måste aktivt delta. 

Johan vet inte hur länge han kommer att vara rektor. Men han fortsätter till han inte har något 

mer att ge. Han tycker att skolan har en bra verksamhet för att alla har kontakt med varandra 

och lärarna verkar trivas. Han tyckte att det är viktigt att skriva skoltidningen för att alla säger 

alltid att det är bra på skolan men man måste ju visa det lite dåliga också. 

 

Johan avslutar med att han tycker att mobbning är dåligt och att alla skall samarbeta för att det 

skall sluta. Han tycker också att alla skall vara trevliga mot varandra och att man skall säga 

hej till varandra. 

 

Av. Elsa Vidal och Emilia Adermark 

 

 

 

 

Av AFS Nytt 

Ahlafors fria skola – din skola 
www.ahlaforsfriaskola.se 

449 51, Ledetvägen 33, Sverige 

Ansvarig utgivare: Johan Laasonen 
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