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ALAFORS. Det var olid-
ligt varmt.

Vårsalongen på Ahla-
fors Fria Skola påminde 
mer om en het sommar-
tillställning.

Hettan till trots var 
det många som tog del 
av det välregisserade 
arrangemanget.

Solen stekte och luften stod 
stilla. Det var många som 
flämtade när de besökte Vår-
salongen på Ahlafors Fria 
Skola i lördags förmiddag. 
Skugga fanns dock att få inne 
i klassrummen och på Pelarte-

atern där elevernas modevis-
ning och musikkonsert ägde 
rum. Desto varmare var det 
på skolgården där det bjöds 
på femkamp och chokladhjul. 
Vid Solgården fanns loppis 
och servering.

– Det var vi lärare för ska-
pande profilen som tog initi-
ativet till den här dagen. Vi 
tyckte det kunde vara ett bra 
sätt för oss att demonstre-
ra vad eleverna åstadkommit 
under det gångna läsåret och 
samtidigt en möjlighet att visa 
upp våra lokaler, säger Jenny 
Johansson, lärare och tillika 
ansvarig för skapande profilen 
på Ahlafors Fria Skola.

– Vi är jätteglada för den 
respons som föräldrar, syskon, 
släkt och vänner visade. Trots 
den tropiska hettan valde 
många att komma hit och 
pengarna som vi får in på de 
olika aktiviteterna öronmärks 
till elevernas olika studieresor, 
fortsätter Jenny Johansson.

I klassrummen visades 
filmer, bilder och väggtid-
ningar från vårens temaarbe-
ten. Elever och lärare fanns 
också på plats för att svara på 
frågor.

– Vi har gjort detta till en 
obligatorisk skoldag för elev-
erna. I gengäld blir de lediga 
på måndag, avslutar Jenny Jo-
hansson.
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Simon och Viktor välkomnade besökarna till Ahlafors Fria 
Skolas Vårsalong i lördags.

Christoffer kammade hem 
storvinsten på chokladhjulet.

En av aktiviteter-
na var basket, som 
Thomas Hvenfelt pro-
vade på under överin-
seende av rektorn på 
Ahlafors Fria Skola, 
Ingvald Lindström.

Loppisförsäljningen vid Solgården tilldrog sig ett stort intres-
se.

Vårsalong och öppet hus på Ahlafors Fria Skolafors Fria Skola

STARRKÄRR. Det var 
en av historiens var-
maste skolavslutningar 
i Starrkärr.

Den skinande solen 
till trots präglades exa-
mensfirandet av vemod 
och för all del även 
tårar.

– Det känns fruk-
tansvärt att skolan 
skall läggas ned, sade 
skolrådsrepresentant 
Jennifer Lee, som har 
jobbat hårt för Starr-
kärrsskolans överlev-
nad.
Det blev en avslutning att 
minnas av flera skäl. När 
den sista kullen av elever på 
Starrkärrsskolan skulle fira 
sin examen i måndags efter-
middag var det rekordvarmt. 
Temperaturmätaren visade 

omkring 30 grader, vilket är 
högst ovanligt så här tidigt 
i juni. Sommarklädda barn 
gjorde sig redo att traska den 
traditionsenliga promena-
den från skolan till Starrkärrs 
kyrka.

– Man blir ledsen när man 
tänker på att den här fina 
skolan skall läggas ned och 
istället bli dagis, säger Jenni-
fer Lee.

Det var många som fällde 
en tår och uttryckte sin be-
drövelse över att Starrkärrs-
skolan upplevt sin sista skol-
avslutning, åtminstone för en 
tid framöver.

– Det är så här man önskar 
att barnen ska få uppleva sina 
första skolår. Det är en under-
bar miljö och ett jättevackert 
skolhus, sade en av de föräld-
rar som lokaltidningen prata-
de med.

I kyrkan hölls ett sedvan-
ligt program med uppträdan-
de, tal och sång. Nu väntar ett 

långt härligt sommarlov för 
barnen och därefter fortsatt 
skolgång, fast på annan ort. 

Att Starrkärrsskolan tvingas 
ändra verksamhetsinriktning 
är bara att beklaga.
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Andreas och Rasmus gick 
först i ledet, bärandes på den 
svenska fanan, när Starr-
kärrsskolan firade en sista 
skolavslutning.

Eleverna på Starrkärrsskolan fick uppleva en het examensdag i måndags.

Hetta och tårar präglade sista skolavslutningen i Starrkärrskolavslutningen i Starrkärr

SURTE. Stort jubel 
mötte Surteskolans 
avgångselever när de 
visade upp sin musikte-
ater i förra veckan.

Minnesvärda episoder 
från sex skolår lockade 
till många skratt i 
publiken, inte minst 
bland personalen.

– Vi hade plockat ut 
godbitar från de gångna 
åren, säger Alexander 
Bergbacka i klass 6 F.

När Surteskolans sjätteklassa-
re skulle till att ta farväl, valde 
man att sätta samman en mu-
sikalisk teaterföreställning, 
som visades för föräldrar och 
syskon men även för skolkam-

rater och personal.
– Alla sexor från E, F och 

G-spåren har varit involvera-
de i projektet på ett eller annat 
sätt. Vi startade upp arbetet i 
slutet av april på elevens val, 
berättar Ellinor Alexanders-
son i klass 6 E.

Under Lena Rhodén-An-
dersson och Mattias Hans-
sons ledning lyckades elev-
erna åstadkomma en knappt 
timslång föreställning med 
minnesvärda händelser från 
skoltiden. Lustfyllda och 
träffsäkra nummer avlöste 
varandra.

– Vi ville visa en vanlig 
skoldag på Surteskolan. För-
hoppningsvis var det en och 
annan lärare som kände igen 
sig, säger Alexander Berg-

backa.
Nog var det så alltid. App-

låderna var många och långa 

när sexorna stämde upp i sin 
avslutningssång och tackade 
för läsåren på Surteskolan.

Pengarna som eleverna 
fick in på torsdagens kvälls-
föreställning användes till ett 
extra festligt firande på mån-
dagskvällen. Eleverna i års-
kurs sex samlades till ett ge-
mensamt kalas där det serve-
rades tacos, godis och dricka.
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Yunis, med GAIS-keps på hu-
vudet och flagga i handen, 
var en av Surteskolans sjät-
teklassare som stod på 
scenen. 

En scen hämtad 
från skolans 
bamba. Sexornas 
musikteater lock-
ade till många 
goda skratt.

Surteskolans avgångselever bjöd på musikteaterpå musikteater


