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NOL. Tillsammans ska 
eleverna på Nolsko-
lan vandra en sträcka 
motsvarande jordens 
omkrets.

Startskottet gick i 
onsdags och den 4 juni 
nästa år skall målet ha 
uppnåtts.

– Promenaderna 
kommer att ske under 
skoltid i Nolskolans 
omedelbara närhet eller 
på skolgården, säger 
initiativtagaren Ragne 
Bengtsson.

Höstsolen värmde och flag-
gan var i topp. Förutsättning-
arna var perfekta när Nolsko-
lan skulle sjösätta sitt senaste 
projekt – ”Nolskolan Jorden 
runt”. Ur högtalarna som 
hade placerats på skolgården 
ljöd Dire Straits populära hit 
”Walk of life”, en minst sagt 
passande melodi denna dag.

Efter att Ragne Bengtsson 
redogjort om bakgrunden till 
projektet blev det dags att 
hälsa välkommen till invig-
ningsgästen, ingen mindre 
än Mr Walkman från England 
alias Fredrik Blomqvist.

– Jag tycker det är väldigt 
roligt att vandra och gör det 
så ofta jag kan, förklarade 
Mr Walkman på sin säregna 
svengelska. 

På frågan var Mr Walkman 
brukar vandra och vilken som 

är den längsta sträckan han 
gått blev svaret:

– Jag brukar vandra runt 
punkthusen och till gruvan 
någon gång. Två mil är den 
längsta sträckan som jag har 
klarat av.

Och den kortaste?
– Det var när jag gick på to-

aletten i morse.
Invigningsceremonin blev 

på många sätt en lättsam och 
rolig tillställning, men kon-
ceptet är väl genomarbe-
tat och syftet med projektet 
glasklart.

– Det är att få eleverna att 
dagligen röra på sig och där-
igenom stimulera inlärning-

en och arbetsglädjen under 
övriga lektionspass. Det är 
vetenskaplig belagt att det 
finns ett samband mellan in-
lärning och fysisk aktivitet, 
säger Ragne Bengtsson och 
fortsätter.

– Vandringen jorden runt 
ger oss också möjligheter att 
på ett naturligt sätt prata om 
främmande länder och kul-
turer.

Alla ska med
Alla barn och samtliga ur per-
sonalen på Nolskolan deltar i 
vandringen. Resultaten läggs 
ihop vecka för vecka och ut-

vecklingen ska gå att följa i 
Nolskolans matsal.

– Det kommer att ske en 
regelbunden markering av 
vår position. Repet ska sym-
bolisera ekvatorn och sträck-
er sig runt väggarna i bamba, 
säger Ragne Bengtsson och 
tillägger:

– Inom kort hoppas vi också 
kunna presentera aktuell po-
sition på vår hemsida.

I onsdags togs de första 
stegen på en lång, lång pro-

menad. Återstår att se om 
Nolskolans elever och lärare 
hinner vandra de 4 000 milen 
innan nästa års sommarlov tar 
sin början.

Mr Walkman 
gjorde succé 

när han var med 
och invigde pro-
jekt ”Nolskolan 

Jorden runt”.

På nio månader ska Nolskolans elever och lärare vandra en sträcka motsvarande jordens om-
krets. De första stegen klarades av i onsdags.

PÅ NOLSKOLAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Startskott för Nolskolans jorden runt-vandrings jorden runt-vandring

Nolskolans elever välkomnar projektet ”Nolskolan Jorden 
runt”, som ska stimulera till daglig rörelse oavsett årstid och 
väderlek.
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Föreläsningar för föräldrar 
och andra viktiga vuxna.

”Mr Tourette och jag”
Att bemöta ett annorlunda beteende,  
tvångstankar tics och magiska ritualer. 

Pelle Sandstrak Stå-uppare, 
dramatiker, regissör och föreläsare

11 september 18.30 –21.30 
Ale Gymnasiums teaterlokal          

Pris: 50:- för en person och 80:- för två 
Förköp på Ale Bibliotek, Nödinge.

”Barn i en stressad värld”
Vad händer med barns psykiska hälsa?
Vad händer med inlärningsförmågan? 

Gunilla Källgren 
Psykolog

9 oktober 18.30-21.00 
Ale Gymnasiums teaterlokal

Pris: 50:- för en person och 80:- för två 
Förköp på Ale Bibliotek, Nödinge. 

Biljetter säljes 2 veckor innan.

”Äldst, yngst eller 
enda barn”

 - hur påverkas vi av vår placering i    
syskonskaran - som barn och förälder?

Lennart Björklund
Leg. psykoterapeut

13 november 19.00- 21.30 
Ale Gymnasiums teaterlokal

Pris: 50:- för en person och 80:- för två 
Förköp på Ale Bibliotek, Nödinge.

Biljetter säljes 2 veckor innan.

”Håll kärleken 
levande”

- eller när två blir tre eller fl era

Carl-Otto Evers
Psykologen och författaren

21 nov 18.30-21.30
Medborgarhuset, Alafors

Pris: 50:- för en person och 80:- för två 

”Barns lek 
och utveckling”

Barns lek är viktigare än vi ofta tror

Anette Hansson
Specialpedagog i Ale kommun

26 september 18.30- 21.00 
Medborgarhuset, Alafors            

Pris: 50:- för en person och 80:- för två

Hösten
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– I juni nästa år ska man ha nått målet

Det är vi 
som säljer 
bostäder i 
ditt område.

Hans GötestamHans Götestam

0303-74 66 90 • www.axelssonsfast.se

Mer än bara mäklartjänsten

Birgitta StrömBirgitta Ström

För barnfamiljen
LÖDÖSE
Trevlig 1-plansvilla med källare 114+114 
kvm och sep. garage. Tomt om 800 kvm 
med gräns mot grönområde, belägen i 
barnvänligt och lugnt villaområde, perfekt 
för familjen som ställer lite krav på utrym-
men. Kök med matplats och vardagsrum 
med braskamin. Källare med bl.a. gille-
stuga, hobbyrum och arbetsrum. 
Pris 1.300.000:- eller högstbjudande.
Visas 12/9 boka visningstid.


