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Rektorn Sara Yngvesson visar och 
berättar om de reparationer som 
just påbörjats på Gottne Byskola.

Mitt i byn Gottne har Nolaskogs Bistånds Center – NBC sin välbesökta second hand-butik. Gustaf Mårtensson, Klara Nylander, Rebecca Kallin och Elsa 
Salomonsson vid lekkiosken som finns på skolgården.

GOTTNE – EN BY SOM  
PRÄGLAS AV GEMENSKAP
Gemenskap, omsorg, trygghet, tilltro, nyfikenhet och eget ansvar är grund-
läggande ord för att beskriva Gottne byskola, enligt deras hemsida. Och 
kollar man närmare, stämmer det nog in på hela Gottnebygden. 
Lägger man sen till I för integration och f som i Fotboll har man Gottne IF, 
bygdens starka idrottsförening. 
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Besöket i Gottne startar vid 

Haraldsängen, idrottsplanen 

som namngetts efter klubbens le-

gendariske veteran Harald Östman. G 

som i gemenskap skulle också kunna 

stå för grönt, som är Gottnes traditio-

nella tröjfärg. Men den här dagen i 

seriematchen mot Umeå FC Academi 

spelar Gottnelaget i rosa tröjor och 

samlar in pengar till Cancerfonden. 

Ett par regnbågsflaggor är upp-

hängda vid planen och visar att även 

arbetet för allas lika värde är viktigt 

för Gottneklubben.

Att Gottne IF även jobbar hårt med 

integration syns tydligt i laguppställ-

ningen. Där finns det i och för sig 

både Eriksson, Wikman och Larsson 

som namn på spelarna, men också 

mindre svenskklingande namn som 

Bayano, Ragipovic och Wandera. 

– Vi ser integrationen som en 

mycket viktig del i vår verksamhet 

och bjuder in alla som vill spela till 

öppna träningar, berättar klubbens 

ordförande Mats Falck.

– Och det syns ännu tydligare i 

lag 2 att vi lyckats locka många av 

de nyanlända till verksamheten. Vi 

engagerar oss också i NBC’s hjälp-

verksamhet, där vi finns med på ett 

hörn. 

Mats berättar vidare att de även 

införskaffat två minibussar för att 

hämta upp till träningarna för att ge 

alla möjlighet att vara med. 

Omsorg om varandra och omsorg 

om dem som har det svårt på andra 

ställen i världen, präglar också 

Gottnebygden och verksamheten i 

NBC – Nolaskogs Bistånds Center - 

är ett talande exempel på detta. 

Mitt i byn ligger den välbesökta 

second hand-butiken och många i 

bygden drar sitt strå till stacken i den 

verksamheten.

Ett par stenkast därifrån hittar 

man Gottne Byskola och där är 

Naturlära är också viktigt på skolan och här syns rektor Sara Yngvesson 
vid grönsaksodlingarna, tillsammans med Elsa Salomonsson, Rebecca 
Kallin, Klara Nylander och Gustaf Mårtensson.

Några av fritidseleverna som med spänning ser fram emot höstterminen i Gottne Byskola, 
även om sommarlovet också gillas av dem. Klara Nylander åk 4, Gustaf Mårtensson åk 1, Elsa 
Salomonsson åk 1 och Rebecca Kallin åk 2, tillsammans med sin rektor Sara Yngvesson.
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Gottnebygdens Samhällsförening 

huvudman för en friskola F-6, sedan 

2010. 

Skolans rektor Sara Yngvesson tar 

emot och beskriver den Gottne-an-

da, som gjorde det möjligt att starta 

friskolan, när Örnsköldsviks kommun 

beslöt att stänga den kommunala 

skolan. 

– Framtidstro, engagemang och 

vilja att påverka till det bättre är vik-

tiga faktorer och det var många som 

ville hjälpa till, berättar Sara. 

Något som också gäller nu när det 

är fönsterbyten och fasadrenovering 

på gång i den 102 år gamla skolbygg-

naden och två dussin personer ideellt 

ställer upp och hjälper till.

Det är 47 elever i skolan och de är 

uppdelade på klasserna F-3 och 4-6, 

där olika aktuella teman är samma för 

alla, men innehåll och krav är olika 

beroende på ålder. 

– Natur- och kulturteman åter-

kommer i cykler om tre år, fortsätter 

Sara och på så sätt hinner man 

repetera varje tema under skoltiden 

här. 

– Kunskap om bygden vi bor i är 

viktig och mycket av undervisningen 

sker utomhus och genom utflykter i 

närområdet, fortsätter hon. 

Växter i närområdet, fåglar vid Öst-

ansjösjön och Modos vagga i Moliden 

är några av de intressanta teman som 

genomförts senaste åren.

Äventyrspedagogik och kamratba-

nor är också viktiga bitar i verksam-

heten och glädjande nog kan rektorn 

Sara Yngvesson förtälja att Gottne 

Byskola enbart har behöriga pedago-

ger i verksamheten. Något som borde 

innebära extra trygghet i undervis-

ningen, tilltro till verksamheten och 

kunskap för att locka fram elevernas 

nyfikenhet att lära mer och att även 

ta eget ansvar för detta.• 

 

Gottne IF¨s ordförande Mats Falck är synnerligen nöjd för dagen, 
efter 6-0 vinsten mot Umeå FC Academi. Men han är också nöjd med 
klubbens arbete i stort och att arbetet med integration och omtanke om 
varandra, är minst lika viktigt som resultaten i matcherna.

Stort jubel i Gottnelaget, efter ytterligare ett mål mot laget från Umeå, med tränaren Roger 
Dannberg längst till höger.




