Rinkebyskolans
tjejer höjer betygen
Lyft. Nu höjs betygen i skolorna – och det är
förortstjejerna som får de högsta betygen.
Här är deras bästa pluggtips./8
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Felicia DiFrancesco, Cansu Arifova och Maria Verbitski i årskurs nio på Rinkebyskolan.

Hoppfullt
för ett gott
hantverk

Träna
som en
stenhård
amerikan

kunskap Slit och släng
är ute. Nu reparerar vi våra
saker. Det bådar gott för
hantverkarna.
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Discgolfen i Järva har nominerats.  Foto: mats löf
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* Gäller ej på citygross.se, spel, tidningar, tobak, läkemedel, presentkort
pant och alkoholhaltiga drycker eller i samband med andra rabatter.

Nötfärs

Öppet alla dagar 8-21
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Butikskedja
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citygross.se

Askebyskolan
och Knutbyskolan sparar

discgolfen
kan få pris
som årets
park

minus 48 kommunala
grundskolor står på minus
i sina budgetar och måste
spara in. Två av dem är Askebyskolan och Knutbyskolan.

SIDAN 10
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Handla andra
varor för 150:så får du köpa*

Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Häggvik • Stinsens köpcentrum

Foto: christian johansson

Färsk ursprung Sverige, av nöt
Max 3 kg/hushåll

15·

/förp

Färdigrätter
Findus 340-400 g
Max 5 förp/hushåll

10·

+pant

Pepsi, Zingo, 7-UP
1,5 lit. olika sorter
Jfr. pris 6,67/lit
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Tensta

Så ska Rinkebyeleverna nå målen
Betygen i Stockholms grundskolor
höjs. Lyftet står förortsskolorna för
och det är tjejerna som får högst
betyg.
På Rinkebyskolan finns framtidens
läkare, jurister och socionomer. Här
får ni elevernas bästa pluggtips.
– Jag pluggar aldrig dagen innan
ett prov, det är bättre att plugga
i god tid före i stället, säger Eleni
Akmese, i årskurs nio.

Felicia DiFrancesco, Cansu
Arifova och Maria Verbitski
i årskurs nio på Rinkebyskolan.
Foto: johanna edström

l Nu höjs betygen i Stockholms grundskolor. Lyftet står förortsskolorna för
och det är tjejerna som får högst betyg.
Både betyg och andel behöriga elever
till gymnasiet ökar. Årets skolstatistik visar att det är skolor i socioekonomiskt svaga stadsdelar som höjer
sinabetyg. Där har det genomsnittliga
meritvärdet ökat från 185 till 195 på
baraett år.
Andelen behöriga till gymnasiet har
sedan förra året ökat med 7,1 procent i
Rinkeby-Kista. I Spånga-Tensta har det
ökat med 8,4 och i Hässelby-Vällingby
med 6,4 procent.
– Jag tror att det viktigaste är att man
känner sig trygg och trivs i skolan,
sägerCansu Arifova, 15 år, elev i årskurs nio på Rinkebyskolan.
Hon har höga ambitioner och siktar
på att utbilda sig till jurist. Det vill även
kompisen Felicia DiFrancesco, 15 år.
– Vi fick praktisera på en advokat
byrå och det gjorde att man ännu mer
vill nå sitt mål, säger hon.
Flera elever på skolan framhåller att
de lyckas bättre i år, än tidigare år, tack
vara att de tycker att de har bra lärare.
– På lektionerna diskuterar vi mycket
och det rolig, säger Maria Verbitski, 15
år.
På Rinkebyskolan var det för ett par
år sedan stökigt och ibland svårt att
motivera en del elever att stanna kvar
på lektionerna.
Det är en trend som nu har vänt,
enligtbiträdande rektorn Annika
Pinton.
– Vi har lyckats skapa goda relationer
mellan elever och lärare och ömsesidig
repekt, som har lett till ett bra klassrumsklimat med studiero, säger hon.
– Nu behöver vi jobba vidare med att
få eleverna att känna framtidstro och
hopp.
Johanna Edström

Mer på nätet!

www.mitti.se/
pluggtips

Få fler pluggtips från Rinkebyeleverna
på mitti.se/pluggtips

GGEnkät

Vilket är ditt
bästa pluggtips?

Felicia DiFrancesco,
15 år, vill bli
jurist:
– Jag får
mycket stöd
från mina föräldrar som pusharoch
hjälpermig. Jag vill göra
dem stolta.

Cansu
Arifova,
15 år, vill bli
jurist:
– Jag har
ett tydligt
mål och det
hjälper mig att plugga även
om det är tråkiga saker så
tänker jag att det är ett steg
närmare mitt mål .

Maria
Verbitski,
15 år, vill bli
entreprenör:
– Ge
aldrig upp,
ibland misslyckas man men man måste
fortsätta att kämpa.

Fixa höstens städning!
Koppla av, vi gör jobbet.

Boka enkelt och tryggt på maries.se
eller ring 08-86 18 17.
Alltid fast pris och garanti.

