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Skolavslutningen är ett avstamp för ett långt och 
härligt sommarlov.
För en del börjar det med en katastrof.
Många barn kommer att göra sin alkoholdebut på 
avslutningskvällen.
Tänker ditt barn också göra det?

Ska ditt barn supa
på skolavslutningen?

Ale Fritid • Polisen • Ale nattvandrare
 Socialtjänsten Ale • Ale Brå • Brottsofferjouren • Skolorna i Ale

LÖDÖSE. Det var inte 
mycket som var sig likt 
på Tingbergsskolan i 
tisdags.

Klockan hade vridits 
100 år tillbaka i tiden, 
vilket märktes såväl i 
klassrummen som ute 
på skolgården.

– Vilken fantastisk 
respons av eleverna, 
strålade förskolelärare 
Nina Gustafsson.
Efter att ha arbetat i projekt-
form med Älvsborgs länsmu-
seum i Vänersborg, under 
temat ”Spår i landskapet”, 
bestämde man sig för att ar-
rangera en gammaldags skol-
dag på Tingbergsskolan, års-
kurs f-3.

– Det var lätt att se samban-
det och eleverna tände direkt 
på idén. En gammaldags skol-
dag överensstämmer också väl 
med vår profil som är språk, 
litteratur och kultur, säger 
Nina Gustafsson.

Astrid Lindgrens sagor 
om Emil och Madicken hade 
fungerat som inspirationskäl-

lor för eleverna, som verkli-
gen gjort sitt yttersta för att 
efterlikna dåtidens skolbarn. 
Flickorna bar klänningar och 
hatt, pojkarna skjortor och 
skärmmössor.

– Barnen har verkligen gått 
in för den här dagen och själva 
kommit med tips och idéer på 
saker som de har fått berät-
tat för sig, säger Nina Gus-
tafsson.

Lektionerna var denna 

dag fri från datorer, istället 
stod välskrivning på schemat. 
Rasterna ägnades åt tidsenli-
ga lekar som ringlekar, sista 
paret ut, hoppa hage och så 
vidare.

– När barnen kom på mor-
gonen fick de ställa upp sig på 
led och så tog vi hand. Kil-
larna fick bocka och flickorna 
niga. Därefter sjöng vi mor-
gonvisa, berättar Nina Gus-
tafsson.

När klockan slog lunch 
blev det dags för barnen att ta 
fram sin medhavda matsäck. 
Bamba stod endast öppen 
för Tingbergsskolans äldre 
elever.

– Barnen hade med sig 
smörgåsar i plåtburkkar och 
dryck i glasflaskor. Det såg 
riktigt mysigt ut, säger Nina 
Gustafsson.

Dagen därpå var allt som 
vanligt igen, men tisdagen 
den 5 juni lär inte lågstadie-
eleverna på Tingbergsskolan 
glömma i första taget.

PÅ TINGBERGSSKOLAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Någon bambamat serverades inte denna dag, istället hade 
barnen med sig matsäck hemifrån. Här är det Kevin, Isa och 
Marcus som har lunchrast.

Gammaldags skoGammaldags skoldag på TingbergsskolanTingbergsskolan

Välskrivning stod på schemat när Ting-Välskrivning stod på schemat när Ting-
bergsskolan, årskurs f-3, arrangerade bergsskolan, årskurs f-3, arrangerade 
gammaldags skoldag i tisdags.gammaldags skoldag i tisdags.

Benny och Carina 
med personal

Öppettider: måndag-fredag 9-18, lördag 9-13
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Priserna gäller 14-15/6. Reservation för slutförsäljning.

Välkomna
till den levande 

lanthandeln!

Välkomna att fira 

LANTHANDELNS DAG
med oss torsdag 14 juni & fredag 15 juni

Precis som tidigare år kommer vi att bjuda på kaffe i vårt tält och ge 
Dig möjlighet att ”fynda” på Magasinet.

Lantost, Lagrad, 
BonnMora

/kg579090

Tjörnbagarns goda bröd

3 st limpor

30:-2 st kransar

Prinsens
goda sill Matjesill 8 hg 39:-39:-

Ogräsättika

49:-49:-
5 liter

Gasol PII

Alltid lågpris

295:-
34:-34:-

/liter

30:-30:-10% & 31%

Utombordsolja TCW 3
lösvikt

Eleverna roade sig med tids-Eleverna roade sig med tids-
enliga rastlekar.enliga rastlekar.

Natalie Johansson – årets goda föredöme
Natalie Johansson har ut-
setts till årets ungdomsstipen-
diat i Ale kommun. Utdel-
ningen sker i samband med 
skolavslutningen i Ale gym-
nasium nu på tisdag. Stipen-
diet är på 8000 kronor.

"Ett gott föredöme" är 
ett stipendium som inrättats 

av kommunfullmäktige i Ale 
kommun och har delats ut 
sedan 2004. Stipendiet vänder 
sig till personer upp till 25 år, 
föreningar eller till ideella or-
ganisationer som arbetar med 
barn- och ungdomsfrågor.

Stipendiet delas ut på för-
slag och i år hade juryn fått 

elva kandidater. Efter över-
läggningar beslutades att 
Natalie Johansson ska tillde-
las stipendet "Ett gott föredö-
me 2007". 

Hon har med stort enga-
gemang tagit det första steget 
till förbättringar och visat på 
att ungdomar vill och kan ta 

ansvar för att påverka sin livs-
miljö. 

Juryn skriver också: "Na-
talie har med ohejdat enga-
gemang kastat sig in i såväl 
föreningsliv, kommunal fri-
tidsgårdsverksamhet, demo-
kratiarbete och eget musikut-
övande."

Natalie 
Johans-
son, "Ett 
gott fö-
redöme 
2007"
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Per-Anders Klöversjö
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