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NOL. I torsdags gick 
starten för den allra 
första Nolklassikern.

Eleverna i årskurs 
3-6 står inför en riktig 
utmaning, att under ett 
och samma läsår klara 
av att genomföra fyra 
olika idrottsgrenar.

På programmet står 
långvandring, simning, 
cykling och löpning.

En skola i rörelse är en slogan 
som har antagits på Nolsko-
lan. Elever och personal gör 
sitt yttersta för att leva upp till 
den devisen. För några veckor 
sedan introducerades aktivite-
ten ”Nolskolan – Jorden runt” 
och i torsdags sjösattes ytter-
ligare ett projekt. Nolklassi-

kern vänder sig till skolår 3-6 
och innehåller fyra olika del-
moment:

• Långvandring (cirka 8,5 
kilometer)

• Simning (200 meter)
• Cykling (cirka 20 kilo-

meter)
• Nolvarvet (3 860 meter)
Om eleven under ett och 

samma läsår klarar av att ge-
nomföra samtliga av ovanstå-
ende grenar blir belöning-
en en speciell Nolklassiker-
medalj. Medaljen är tänkt att 
delas ut efter att det sista del-
momentet avverkats, Nolvar-
vet som nästa år äger rum den 
5 juni.

– Utdelandet av medaljer 
ska ske i samband med skolav-
slutningen. Vilken valör man 
erövrar efter fullbordad klas-

siker beror på i vilken årskurs 
man går. Om man genom-
för klassikern flera år i rad 
blir valören allt mer gyllene, 
från brons till silver och slut-
ligen guld, säger initiativtaga-
ren och tillika läraren Ragne 
Bengtsson.

– Klassikern ger eleven en 
unik möjlighet att testa sin 
förmåga och mångsidighet, 
och blir förhoppningsvis en 
lustfylld kamp för att nå det 
inspirerande målet. Det är 
bättre att delta i fyra grenar 
än att vinna en, säger Ragne 
Bengtsson.

Första grenen i Nolklas-
sikern gick av stapeln i tors-
dags morse. En vandring på 
8,5 kilometer väntade elever-
na och alla tycktes entusias-
tiska inför uppgiften. Vand-

ringen genomfördes på en ut-
stakad bana genom skog och 
mark.

FOTNOT. I sin Jorden runt-vandring har 
Nolskolans elever, i skrivande stund, 
avverkat 3 690 km.

Nolklassikern inleddes med långvandring
– Rolig utmaning väntar eleverna

Ett historiskt ögonblick. I torsdags var det premiär för Nolklassikern. Eleverna i årskurs 3-6 
ska avverka fyra delmoment under läsåret. Den första grenen var vandring, en sträcka på 8,5 
kilometer. Här är det eleverna i årskurs fyra som ger sig ut på långpromenad.  

VID STARTEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

NÖDINGE. Fyrklöverns 
Förskola har flyttat till nya 
lokaler i Nödinge. Numera 
bedrivs verksamheten i den 
så kallade paviljongen, som 
sedan kommer att vara en  
del av Storgårdens Förskola 
som byggs bredvid.

Den 6 september arrang-
erades en stor invigningsfest 
för alla barnen på avdel-
ningen Nyckelpigan och Sol-
rosen. Festen startade med 
en långdans, lite gott att äta 
och dricka samt en avslutande 
skattjakt.

���
Alla barnen som var där denna dag samlades för en fotografering. Förväntansfulla inför 
festen……och ingen fest utan glass…

Fyrklöverns förskola i nya lokaler

– Det finns ingen dramatik i det här. När ett kom-
munalråd blir sjukskriven så pass lång tid är det 
bäst att lämna över mandatet till någon annan. 
Elaine Björkman är en av våra mest erfarna och 
sitter sedan många år tillbaka i kommunstyrel-
sen. Jag tror det känns tryggt för Jalle också. Det 
är viktigt att han får bli befriad från stress och 
oro, säger Hasse Andersson för socialdemokra-
terna i Ale.

Känner vi Jarl Karlsson rätt lär han hålla sig 
väl informerad hemifrån och få beslut lär fattas 
utan hans vetskap.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ 

Elaine Björkman ersätter 
sjukskriven Jarl Karlsson

ALE. Elaine Björkman (s) fungerar sedan 
i tisdags som kommunstyrelsens ordfö-
rande i Ale kommun.

Hon ersätter tills vidare Jarl Karlsson 
(s) som är sjukskriven till 1 november.

Informationen lämnades vid kommun-
fullmäktiges sammanträde i måndags.

Ta chansen att bli...
Ale Lucia 2007

Ahlafors Idrottsförening och Alekuriren
söker kandidater till 2007 års lucia.
Detta blir 55:e året som AIF 

korar kommunens ljusdrottning.
Ett arrange mang fyllt av tradition och förväntan.

Du skall vara född 1991 eller tidigare och vara bosatt i 
Ale kommun samt tycka om att sjunga.

Kröning sker i Alafors 8/12 Nathalie Ekman, Lucia 2006

Välkommen med din anmälan som innehåller 
foto, namn, ålder, adress och telefonnummer till

Alekuriren, ”Ale Lucia”,
 Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Oss tillhanda fredag 5 oktober
Elaine Björkman (s)

VÄSTKUSTKÖK I ALE

Ring Mats 070-410 92 00
 0303-74 23 00

Vi har en liten utställning hos Platt Johan i Älvängen
www.vastkustkok.com

Helt nytt kök i höst?
Massivt, laminat eller målat?

Vi har det mesta.


