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STARRKÄRR. Besvikelse 
har bytts mot glädje.

Förra torsdagen invig-
des Starrkärrs förskola 
och förnöjsamheten 
gick inte att ta miste 
på.

– Det här huset och 
vår underbara när-
miljö passar lika bra 
för dagisbarn som för 
skolelever, säger Marie 
Johansson en av sju 
pedagoger.

När barn- och ungdomsför-
valtningen informerade om 
att skolverksamheten i Starr-
kärr skulle upphöra blev re-
aktionerna minst sagt krafti-
ga. Nu, ett halvår senare, är 
tongångarna desto mer posi-
tiva. Det vackra skolhuset från 
1914 sjuder av liv, enda skill-
naden är att barnen är yngre 
än tidigare och att det bedrivs 
dagis istället för grundskola.

– När vi inte kunde ha skola 
kvar på orten bestämde vi att 
satsa på förskola. Det känns 
jättebra att vara här idag, det 
viktiga är att det finns barn i 
huset. Dessutom har det blivit 
en uppfräschning av lokaler-
na och jag tycker verkligen det 

har blivit fint, säger skolområ-
deschef Johan Olofsson som 
passade på att överlämna en 
present till personalen.

Efterlängtad invigning
38 barn i åldern 1-5 år och 
nio personal; pedagoger, städ 
och kök, kommer att vistas på 
Starrkärrs förskola. Verksam-
heten drog igång redan den 
6:e augusti, men invignings-
firandet lät alltså vänta på sig 
några veckor till dess att loka-
lerna blivit helt iordningställ-
da efter renoveringsarbetet.

– Emelie Söderman, 2 år 
från Kilanda, var det barn som 
kom först hit när förskolan 
öppnade. Av den anledning-
en kändes det också natur-

ligt att det var hon som skulle 
få klippa det blågula bandet, 
säger pedagog Lizette Lind-
borg.

Tillsammans med pappa 
Peter och mamma Jenni fat-
tade Emelie Söderman saxen 
och inför en samling glada 
barn och föräldrar förklara-
des förskolan för invigd. Efter 
bandklippningen sjöng delar 
av förskolebarnen en väl-
komstsång till alla besökare, 
innan programmet fortlöpte 
med tipspromenad och efter-
följande fikastund inne i skol-
huset. Det bjöds på kaffe, saft 
och äpplekaka.

– Det är äpplen som är 
skördade på hemmaplan dess-
utom, poängterade Maria Jo-
hansson.

Naturskön omgivning
Starrkärrs förskola omges av 
vacker natur och det specifi-
ka läget kommer personalen 
att dra nytta av.

– Vi kommer jobba mycket 
i vår närmiljö, med närheten 
till skogen, Prästalund och så 
vidare. Det är så lätt att ta sig 
ut i naturen, vilket naturligt-
vis är en jättefördel, säger Li-
zette Lindborg.

– Till skillnad från många 
andra dagis kommer våra barn 
inte att behöva byta personal 
under sin förskoletid, utan 

de ska få ha samma pedago-
ger under sin tid på Starr-
kärrs förskola, säger Marie 
Johansson.

Skolhuset i Starrkärr lever 
tack och lov vidare som det 
alltid har gjort, låt vara att 
barnen är lite yngre än förr 
om åren.

Yngre barn har intagit skolhuset i Starrkärr
– Förskolan invigd med bandklippning 
och vacker barnasång

Med hjälp av pappa Peter och 
mamma Jenni klippte Emelie 
Söderman, 2 år från Kilanda, 
det blågula bandet och för-
klarade Starrkärrs förskola 
för invigd.

Dagisbarn hälsade invigningsgästerna välkomna med vacker 
sång.

Dagen till ära bjöds det på 
fika i de uppfräschade loka-
lerna. Julia Boge, 2 år från 
Starrkärr, tyckte att äppelka-
kan smakade förträffligt.

38 barn är inskrivna på Starrkärrs förskola, nästan alla var 
på plats för att ta del av invigningsfirandet förra torsdagen.    

PÅ INVIGNINGEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se
Skolområdeschef Johan Olofsson överlämnade en present till 
pedagogerna Lizette Lindborg och Marie Johansson.
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– Din skobutik för hela familjen

ÄNTLIGEN!ÄNTLIGEN!

Butiken fylld med höstens nyheter!

Mona Susanne

Nu har vi ecco Nu har vi ecco 
barnskorbarnskor strl fr. 27-35

Nu har jag flyttat min 
verksamhet från Alingsås till 
KLIPPOTEKET HUVUDSAKEN

Ring 0303-74 88 93
Repslagarevägen, Älvängen

HEMMA IGEN!

Älvängen

Helena
SkånbergSkånberg
Klippning, färgning, 
toning, make-up.

Fest- bal- och 
bröllopsfrisyrer och 
uppsättningar.

Kvällsöppet
torsdagar till 20.00


