
SKEPPLANDA. För 
tredje och sista gången 
arrangerades Albofre-
dagen.

Denna speciella dag 
har till syfte att främja 
kamratskapen bland 
skolans elever.

– Barnen har anam-
mat budskapet och 
kamratövningarna har 
varit mycket givande, 
säger idrottslärare Per 
Rehnlund.

”Stuffa med Stig” var ett av in-
slagen på Albofredagen. Lo-
kaltidningen fanns med när 
eleverna i årskurs 4-6 från 
Alvhemsskolan fick slänga sig 
i dansens virvlar och pröva på 
alltifrån foxtrot och vals till så 
kallad blinddans.

– Stig är helt suverän! Han 
får barnen att öppna sig och 
vara sig själva. Sedan ”stuf-
fet” drog igång tycker jag 
att andan mellan pojkar och 
flickor har blivit bättre, säger 
lärare Ann Alexandersson 
och fortsätter:

– Det har blivit lättare för 
eleverna att göra bort sig. 
Det är inte längre någon som 
blir utskrattad om de gör fel. 
Numera skrattar man med 
varandra istället för åt var-
andra.

Kamratskap stod också i 
fokus när Daniel Larsson 
från Hälsoäventyret Oasen i 

Vara mötte eleverna. Hälsoä-
ventyret är en del av det regio-
nala folkhälsoarbetet i Västra 
Götalandsregionen och fung-
erar som metodutvecklings-
enhet med inriktning på barn 
och unga.

– Jag har mött varje klass 
tre gånger. Första gången äg-
nades åt samarbetsövning-
ar, därefter blev det forum-
spel och den här avslutande 
gången arbetar vi med värde-
ringsövningar, säger Daniel 
Larsson.

Hur har du uppfattat 
tiden på Alboskolan?

– Jag har fått ett väldigt 
positivt intryck, det finns en 
ambition av att åstadkom-
ma något bra. Idag diskute-
ras ofta ordet respekt på våra 
skolor, men det är inte alla 

elever som vet vad det inne-
bär. Det gäller att arbeta på 
olika sätt i de olika åldrarna, 
säger Daniel.

Tomas Andersson och 
Mattias Östlund, årskurs 5 
respektive 4, tycker att Daniel 
Larssons undervisning har 
varit berikande.

– Det har varit bra och 
man har blivit medveten om 
hur viktigt det är att tänka på 
varandra. Det gör att ingen 
mobbas, säger Mattias.

– Det är kul när eleverna 
tar till sig andemeningen i det 
man säger och förhoppnings-
vis kan diskussionerna leda till 
ett förbättrat klimat på skolan, 
avslutar Daniel Larsson.

JONAS ANDERSSON
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Samarbetsövningar som 
har stärkt gemenskapen
– Albofredagen ett lyckat koncept

Daniel Larsson från Hälsoäventyret i Vara gästade Albosko-
lan förra fredagen. Här tillsammans med eleverna Tomas An-
dersson och Mattias Östlund.


