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Mor Annas förskola kan 
numera stoltsera med en 
utegård som skulle göra 
många andra daghem gröna 
av avund. Med hjälp av inno-
vationspengar har utomhus-
miljön försetts med diverse 
roliga inslag som inspirerar 
till lek och rörelse.

– Det är precis det som är 
meningen. Pengarna som vi 
har fått ska stimulera lek och 
rörelse. Vi har skapat akti-
viteter som bland annat ska 
främja språk och matematik. 
Syftet är att få in det i leken. 
Vi har även köpt in en del lit-
teratur, säger Sofia Berndts-

son på avdel-
ning Tiger.

Efter att 
förskolebar-
nen hjälpt 
till att klippa 
det blågu-
la bandet 
och förklarat 
utegården 
för invigd 
riktades in-
tresset mot 
den kvinn-
liga polis, 
Mahlin Pet-
tersson, som 
kommit på 
besök. Hon 
pratade tra-
fikvett med 
barnen, som 
visade sig 
vara mycket 
pålästa i 

ämnet.
– När det är rött ljus ska 

man stanna, sade Ellen och 
kompisen Alva nickade in-
stämmande.

Lyckan blev fullständig när 
barnen fick sitta upp i polis-
bilen. Sirenen ljöd och blålju-
sen blinkade. Detta var utan 
tvekan dagens populäraste 
attraktion.

På Mor Annas förskola går 
cirka 70 barn i åldern 1-5 år. 
Utelek sker varje dag, oav-
sett väder.

– Ja, vi är minsann ute 
varje dag och då är det vik-
tigt att miljön är inspire-
rande. Barnen har tyckt det 
varit jättespännande när vår 
nya utegård växt fram, säger 
Sofia Berndtsson.

Buskar har planterats vilka 
så småningom ska bli till koj-
platser. Vidare har det an-
lagts en gräsmatta med fot-
bollsmål. På de asfalterade 
ytorna har väglinjer målats, 
trafikmärken satts upp och 
som inte det vore nog finns 
en bensinpump där barnen 
kan tanka cyklarna.

– Bokstavs- och sifferorm 
är också nya inslag, poängte-
rar Sofia Berndtsson.

– Vi är jättenöjda med re-
sultatet och har redan fler 
idéer för framtiden. Det 
är roligt att göra saker som 
kommer barnen till del, av-
slutar Sofia Berndtsson.

Körklart på Mor Annas förskola
– Invigningen av utegården polisbevakades

PÅ INVIGNINGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Barnen på Mor Annas förskola har fått en egen tankstation.

Polisbesök! Mahlin Petters-
son var en mycket populär 
invigningsgäst.

Skönhetsoperationer
• Ansiktslyftning
• Ögonlock- öron- och näsplastik
• Bröst- och bukplastik
• Fettsugning av mage, 

lår m.m.
• Blygdläppsplastik
• Hudspecialist med kosmetisk 

inriktning

Ansvarig läkare: Dr. Ivan Letterfors, 
specialist i kirurgi med inriktning på kosmetisk kirurgi.

Information, tidsbokning:
Tel: 031-13 47 80, 0771-919 919

E-post: info@kosmetiskkirurgi.se  Hemsida: www.kosmetiskkirurgi.se

Alfred Johansson visar stolt upp Alfred Johansson visar stolt upp 
sitt nytagna körkort.sitt nytagna körkort.

www.solresor.seFör bokning ring 031-600 310

Fuerteventura - Oasis Dunas lägenheter +
Fräscht prisvärt boende i Corralejo med riktigt läckert poolområde med fl era 
bassänger varav en uppvärmd. Rabatt upp till 2525:- (jmf ord.pris)

10+17+24 nov  - 1 vecka    4595:-
Gäller del i 2-rumslägenhet från Landvetter.
Tillägg för poolutsikt 200:-.

ALAFORS. Mor Annas förskola har berikats med 
en utegård som slår det mesta.

I torsdags ägde invigningen rum och dagen till 
ära fanns polisen på plats.

Glädjefyllda barn fick stifta bekantskap med 
lagens långa arm, sitta upp i polisbilen och visa 
sina nytagna körkort.

Nu på lördag är det åter 
dags för den årliga barn-
boksfesten på huvudbibli-
oteket i Nödinge och årets 
tema är ”Min bästa bok”. 
Ta med din favoritbok så 
kan du bli fotograferad och 
komma med på utställning-
en ”Min bästa bok” som 
visas på biblioteket senare 
i år. Du får gärna berät-
ta varför den är så bra och 
varför du tycker att andra 
ska läsa den.

I biblioteket är det fullt 
med aktiviteter hela dagen. 
Sagostunder för alla barn 
från 3 år, bokfiskedamm 
och poängpromenad. Vill 
du pyssla kan du göra din 
egen duk med potatistryck 
som du får ta med dig hem.. 
Elever från Musikskolan 
spelar och förskolor i Ale 
visar små utställningar.

Barnbokens dag avslu-
tas med familjeföreställning-
en Mira och farfar Åke. I en 
tråkig lägenhet sitter en sur 
farfar. Men så en dag ringer 
det på dörren och in skut-
tar barnbarnet Mira. Hon 
vänder upp och ner på Åkes 
stillsamma tillvaro. Åkes 
mörka rum förvandlas till 
en varm och glad plats som 
bjuder med oss på ett ma-
giskt äventyr till de klassiska 
sagornas värld.         ���

Barnbokens 
dag i Nödinge

Spelmanslaget
Kafferast

Underhållning ~ Tävling
Allsång ~ Dans

Fredagen den 14 nov kl 19
Lördagen den 15 nov kl 19
SKEPPLANDA BYGDEGÅRD

Entré inkl. kaffe i pausen: 100 kr
Biljettförsäljning

0303-337030, 337522
0704-671015

Dags för 
KAFFERAST igen!

Green  Woodworking

Anders Lindberg
Venissage onsdagen 5 nov kl 18

Utställningen pågår till 14 dec

Repslagarmuseet Älvängen
tfn: 0303-74 99 10

www.repslagarbanan.se


