
AN har namnen 
på alla studenterna
I dag och i morgon är det dags för student-
examen. Edastudenterna får dock vänta till 
16 juni. Alla namnen finns på: sidorna 8–9

VÄDRET I DAG

R
Onsdag

Växlande mol-
nighet och en 
del regnskurar. 
22–26 grader.
 Sidan 32

Första kullen som 
exporterar sig själva
Den första kullen av elever på export- och 
importprogrammet har slutfört sin två- 
åriga utbildning. Sidan 6

Björk jubileumsgåva 
från Jössebygden
Jössebygdens trädgårdsförening uppvak-
tade kommunen med en blodbjörk vid lör-
dagens växtmarknad. Sidan 11
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Kommun 
tar över 
friskola
Friskolan i Skillingmark 
har så få elever att fören-
ingen inte längre kan driva 
verksamheten vidare. I går 
beslutade kommunstyrel-
sen att kommunen ska över-
ta verksamheten från och 
med i höst.

– På begäran av friskole-

föreningen, sa kommunal-
rådet Johanna Söderberg 
efter sammanträdet.

Kommunen tar över 
ansvaret för förskoleklas-
sen och årskurs 1–3. Mellan-
stadiebarnen kommer att gå 
på Hierneskolan i Koppom.   
 Sidan 4

För första gången i Sverige satte en skola upp 
musikalen Cats. Och som eleverna i Kläss-
bols friskola gjorde det! I sex föreställningar 
med 120 engagerade speglades ungdomlig 

 entusiasm och talang. Publiken gavs ett oför-
glömligt minne och jubilerande Arvika stad 
en present som underströk det unga Arvikas 
 kulturella utveckling. SIDAN 3

INSÄNDARE

Eda arrangerar 
sommarskola
Eda kommun kommer att 
 arrangera sommarskola för 
 elever i årskurs 8 och 9 i början 
av sommarlovet. Det blir under-
visning i matematik och engel-
ska under två och en halv vecka.

Kommunerna får  numera 
statsbidrag för att driva 
 sommarskolor, vars syfte är att 
ge elever som har behov av det 
en chans till extra undervisning 
och en möjlighet att läsa upp  
sina betyg. 

– Jag tycker det är en jättebra 
möjlighet detta, säger rektorn 
för Gunnarsbyskolan  Margareta 
Jansson. Sida 4

Högtidligt 
6 juni-firande
Nationaldagen i Arvika inled-
des med festligheter på Såg-
udden. Senare på dagen var det 
samling vid torget med fanborg 
och  musik av Arvika stads-
musikkår. Man gick sen i  kortege 
upp till Trefaldighetskyrkan 
för ett högtidligt nationaldags- 
firande. Sidan 5

Fanborgen tågar in i Trefaldig-
hetskyrkan. FOTO: KERSTIN HERÖ

Rockkatten Rum Tum Tugger/Carl Jansson får kattbrudarna på fall. FOTO: KARIN GUSTAFSSON

Klässbolskatter i suverän musikal’’ Satsa på de 
områden som 

betyder mest för oss 
i dag. Öka stödet till 
stadens kultur och 
idrottsliv.

Erik Sundström


