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VÄSTERLANDA. Väster-
landaskolan är en aktiv 
skola på många sätt.

En gång i månaden 
ordnas en särskild akti-
vitetsdag med olika 
teman.

Lokaltidningen fanns 
med när lokala spelmän 
och instrumentbyggare 
hade bjudits in.

Västerlandaskolan är en F-
6-skola med natur- och kul-
turprofil. På skolan går ett 
knappt 70-tal elever som stän-
digt blir påminda om skolans 
profilering.

– Vi vill att lärandet skall 
vara lustfyllt och natur och 
kultur är viktiga delar i vårt 
arbete, säger lärare Ulla Sif-
versson.

Istället för elevens val ar-
rangerar Västerlandaskolan 
en gemensam aktivitetsdag 
en gång i månaden. Vid dessa 
tillfällen åldersblandas grup-
perna.

– Aktivitetsdagarna har 
blivit väldigt populära. Vi 
försöker hitta intressanta och 

roliga ämnen att arbeta 
kring, säger Ulla.

Pyssel, bakning och 
målning är några exem-
pel på aktiviteter som ge-
nomförts. Eleverna be-
rättar också om cykel-
dagen när representan-
ter från Cykelfrämjandet 
fanns på plats för att kon-
trollera barnens cyklar.

– Och i höstas hade 
vi en internationell dag 
med besök på från Tan-
zania, berättar Aron.

Mars månads aktivi-
tetsdag hade musik som 
tema. Lokala spelmän 
fanns på plats i Väster-
landskolan för att dela 

med sig av sina kunskaper.
– Vi var några personer 

som började att bygga nyck-
elharpor 1974. Året därpå bil-
dades Lilla Edets Spelman-
slag, säger Sven-Olof Ohls-
son som också skrivit boken 
”Bygdespelmän i Göta älvda-
len”.

Eleverna fick höra vacker 
musik av de tre spelmännen, 
med välkända stycken som 
bland annat Gärdeby gånglåt, 
Starrkärrsmazurka och Idas 
sommarvisa. Därefter dela-
des barnen in i grupper för att 
få lära sig om den lokala spel-
manskulturen i allmänhet och 
nyckelharpan i synnerhet.

– Ett roligt ämne och musi-
ken vi fick höra var fin, tyckte 
Josefine Jakobsson.

Sven-Olof Ohlsson visar hur en nyckelharpa fungerar.

Finstämd musik bjöds Västerlandskolans elever på i 
samband med årets andra aktivitetsdag.

Eleverna fick både sjunga och dansa under aktivitetsdagen.
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Aktivitetsdag med musik som tema
– Lokala spelmän besökte Västerlandaskolan

Vi är en ideell förening som räddar liv till 
sjöss, utan bidrag från staten. Så stöd oss 
genom att bli medlem. Som tack för hjälpen 
får du kostnadsfri hjälp och bogsering, 
även när det är kav lugnt. Anmäl dig på 
www.ssrs.se eller ring 031-29 00 90. Eller 
sätt in 550:– på pg 900 500–0.

Vi ställer upp 
i alla väder.

Även när det är kav lugnt.


