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HALMSTAD. Vad gor en politiker 
egentligen? Det vet nu tre nion-
deklassare f ran Cetingeskolan, 
som tillbringade tva dagar 
i Halmstads radhus for att ta 
reda pa vad politikerna sysslar 
med. 

Infbr en yrkesmassa som niorna ska ha 
fick de valja olika arbeten att folja i tva 
dagar. Praktiken ska sedan utmynna 
i ett skolarbete om yrket som de har 
foljt och arbetet ska pryda en monter 
pa massan. 

-Att skugga en politiker var vart for-
stahandsval. Det fanns andra jobb att 
valja, men det var mer hantverksyrken 
och liknande saker, som att ga bakom 
en sadelmakare, sager Alicia Skog. 

- Politiken paverkar oss alia och finns 
overallt runt omkring oss. Det var inte 
bara att sitta i debatter, utan det ar att 

paverka i stort som smatt, sager Hanne 
Ulvtorp. 
Efter att praktikanterna hade till— 
bringat tva dagar i politikens finrum ar 
deras bild av yrket lite mer nyanserad. 
Kommunstyrelsens ordfbrande, Carl 
Fredrik Graf (M), och kommunradet 
Aida Hadzialic (S) hade praktikanterna 
med sig under var sin dag. 

- Det var intressant att folja politiker 
fran bada sidorna, jag tror att jag for-
vantade mig att de skulle debattera en 
del. Men vi har varit med pa manga mo-
ten under de har dagarna och varit ute 
och traffat folk, sager Izabelle Svensson. 

Nagra varvningsforsok till partierna 
har praktikanterna inte blivit utsatta for. 

-De har inte forsokt att salja in sig 
pa det viset och vart arbete har inte va
rit att satta sig in i vad de olika parti
erna tycker utan mer handlat om sjalva 
yrket, sager Alicia Skog. 

Yrkesmassan, som Getingeeleverna 
gor sitt skolarbete til l , ska besokas av 
andra elever i arskurs sex til l atta. De 
ska sedan fa rosta pa vilken monter 
som ar bast. Praktikanterna ska invol-
vera flera olika amnen i skolan och nar 
de har musiklektioner ska de tillverka 
en reklamjingel for yrket. 

Nar Aida Hadzialic fick fragan fran 
eleverna, stuvade hon garna om sin ar-
betsdag for att ta emot dem. 

-Det var jatteroligt att de horde av 
sig, jag bokade garna om for att ta emot 
och traffa dem. Jag tycker att det ar vik-
tigt att fa visa upp vad vi gor, sager Aida 
Hadzialic. 

Tillsammans besokte de bland annat 
Halmstads naringslivsbolag och vd:n 
Karolina Davidsson, nagot som prakti
kanterna uppskattade. 

- Vi fick vara med pa ett mote och 
det var flera unga kvinnor dar, det var 

verkligen inspirerande att se - annars 
ar det mest en massa gamla gubbar 
man ser pa tv, sager Hanne Ulvtorp och 
vander sig mot Aida: 

-Du ar verkligen en stor forebild for 
unga tjejer, sager hon. 

En kommentar som lamnar aven en 
slipad politiker svarslos. 

Innan de skildes at vid arbetsdagens 
slut far kommunradet en inbjudan av 
praktikanterna att folja eleverna pa Ge-
tingeskolan en dag. Nagot som kan bli 
verklighet till varen. 
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Finrummet. Izabelle Svensson, Alicia Skog och Hanne Ulvtorp summerar dagen tillsammans Aida Hadzialic (S) i kommunstyrelsens sammantradesrum. 
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Forebilden. "Dar borta sitter ersattarna", sager Aida Hadzialic, kommunrad for Socialdemokraterna, nar hon visar 
upp kommunf ullmaktigesalen och berattar for sina praktikanter Izabella Svensson, Alicia Skog och Hanne Ulvtorp 
fran klass 9-3 pa Cetingeskolan vad som hander nar det ar moten. 


