Celsiusskolan, studiedag 15 april 2014

Språket är nyckeln till framgång i livet. Mitt råd är att fokusera på vad man vill bli och tillägna sig
språket, säger Börje Ehrstrand.
Han har fått Nordiska skolledarpriset och Utbildningsakademiens stora pris. Under många år var
han framgångsrik rektor i Rinkeby. Häromdagen föreläste Börje Ehrstrand i Celsiusskolans aula.
Celsiusskolan kommer i höst att öka mottagandet av nyanlända barn och ungdomar. I dag går sju
ungdomar i årskurserna sju-nio. I höst stiger antalet till 20.
– Vi håller på att förbereda oss för det på många olika sätt. Föreläsning med Börje Ehrstrand är ett,
säger rektor Magnus Elfving.
Börje Ehrstrand föreläste både för elever och för lärare under dagen.
– I min föreläsning för eleverna fokuserar jag på elevernas roll när det gäller den egna
språkutvecklingen och förmågan att kommunicera, säger Börje Ehrstrand.
Hans råd är handfasta som att läsa mer böcker och även se till att få ett par tysta timmar i hemmet
och stänga av allt vad internet och mobiler heter. Språket och den kommunikativa förmågan är sedan
viktiga verktyg för att lyckas i livet.
Därför har lärare och bibliotekarier en stor uppgift i att inspirera barn att börja läsa.
Det är också viktigt för att lyckas med integrationen av nyanlända barn och ungdomar.
– Nyckeln är att ge barnen ett rikt språk tidigt och att utveckla sin kommunikation. Jag började läsa
högt för min nyfödda son, som hade kolik. När jag läste tystnade han och höll mig i fingret, men så
fort jag slutade började han skrika igen.
En annan viktig kunskap, enligt Börje Ehrstrand, är mångkulturell kompetens.

Där har de nyanlända barnen och ungdomarna ett försprång. Det handlar bland annat om att kunna
flera språk, kunna umgås med människor från olika länder och med skilda religioner och förstå
kulturella skillnader.
Tar skolan och samhället vara på detta på rätt sätt, så är det en tillgång för svensk ekonomi, anser
Börje Ehrstrand.
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