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Vi önskar våra kunder en 

GOD JUL OCH ETTGOD JUL OCH ETT
GOTT NYTT ÅR!GOTT NYTT ÅR!

tel 0303-74 89 90 • Änggatan 2 • Älvängentel 0303-74 89 90 • Änggatan 2 • Älvängen

Albotorget 0303-33 76 76

Nols Pizzeria
önskar

God Jul &
Gott Nytt År

Helgöppet
Julafton stängt

 Juldagen 12-22
 Annandagen 12-22 
 Nyårsafton 11-18
 Nyårsdagen 11-22

Box 2063 • 449 41 Nol
Noltorget 2 • Tel 0303-74 12 72

Ö
PP

ET JUL&NYÅR

Julafton stängt
Juldagen 12.00

Annandag 12.00
29/12 Trubadur Ken Bee

Nyårsafton stängt 

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66

Restaurang
&Pizzeria

Vi önskar alla våra gäster
God Jul & 
Gott nytt år
”Musse” med personal!

Ale Torg • 0303-22 94 70 www.balancebar.se

 Fullsatt alla gånger innan! Fullsatt alla gånger innan!

BALANCERAD

Dundersuccé!

Fredag 4/1Fredag 4/1
& första fredagen varje månad

70- och 80-talsmusik hela kvällen!

Missa inteMissa inte

Hela inträdesavgiften går 
oavkortat till Röda Korset

NOL. 1 653 mil.
Så långt har Nolsko-

lans elever vandrat till-
sammans under höst-
terminen.

– Målet för ”Nolskolan 
jorden runt” är 4 000 
mil och det är vi fast 
beslutsamma om att 
vi ska klara av, säger 
projektledaren Ragne 
Bengtsson.

Det var den 5 september som 
startskottet gick för Noskolan 
jorden runt. Projektet stimu-
lerar till daglig rörelse oavsett 
årstid och väderlek. Eleverna i 
de olika årskurserna går pro-
menader under skoltid och 
tillsammans ska man vandra 
en sträcka som motsvarar jor-
dens omkrets.

– Elevernas motivation är 
fortfarande på topp och den 
dagliga promenaden är efter-
längtad. Vi har verkligen nått 
vårt syfte med projektet, säger 
Ragne Bengtsson och fortsät-
ter:

– Många kollegor vittnar 
om en bättre studiekoncen-
tration och ett mer effektivt 
skolarbete sedan promena-
derna infördes. Det avbrottet 

som blir för en stunds prome-
nad har man igen på många 
sätt.

Yngre går i grupp
De yngre barnen går alltid i 
grupp och tillsammans med 
en vuxen. De äldre elever-
na har däremot möjlighet att 
sticka iväg på sin promenad 
när de själva anser det vara 
lämpligt.

– Det lär eleverna att ta ett 
eget ansvar, säger Bengtsson.

En ytterligare vinst med 
Nolskolan jorden runt är den 
dagliga motion som barnen 
tillförskaffas.

– Helt klart är att elevhäl-
san främjas, säger Bengtsson.

Mr Walkman, alias Fredrik 
Blomqvist, har blivit något av 
en symbol för projektet. Han 
dyker upp i klassrummen med 
jämna mellanrum och har 
blivit en populär figur bland 
eleverna.

Svarar på brev
– Mr Walkman har till och 
med fått svara på brev från 
barnen i årskurs 1-2, berättar 
Ragne Bengtsson.

Varje fredag bokför respek-
tive lärare det antal kilome-
ter som klassen har avverkat 

under veckan. På måndags-
morgonen presenteras den 
aktuella totalsiffran i bamba-
salen.

– En ekvatorlinje med trä-
modeller av de olika världs-
delarna håller på att tas fram. 
Det är för att vi ska kunna 
åskådliggöra vår vandring 
på ett bra sätt, säger Ragne 
Bengtsson.

Nolklassikern
Slutligen kan rapporteras om 
ett annat projekt som pågår 
på Nolskolan, nämligen Nol-
klassikern. I slutet av januari 
är det dags för den andra av 
totalt fyra deltävlingar. När-
mast väntar simning och där-
efter återstår cykling i maj 
och löpartävlingen ”Nolvar-
vet” i juni.

Nolskolan jorden runt är ett projekt som startades upp i början av september. Målsättningen 
är att eleverna ska vandra en sträcka motsvarande jordens omkrets.
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Nolskolans elever är 
flitiga vandrare
– Ska hinna jorden runt innan sommarlovet
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