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ÄLVÄNGEN. Midgård 
stod i centrum för upp-
märksamheten på Aro-
seniusskolan i tisdags.

En handfull högsta-
dieelever hyllades av 
rektor Robert Hulander.

Från Sveriges Olym-
piska Kommitté hade 
det kommit ett paket 
med priser.

I tisdags morse hölls en kort 
morgonsamling för samtliga 
elever på avdelning Midgård 
på Aroseniusskolan. Skol-
ledningen ville ta tillfället i 
akt att prisa några av skolans 
elever som gjort bra ifrån sig 
i två olika tävlingar.

Rektor Robert Hulander 
började med att uppmärk-
samma Nadia Ardous och 
Jennifer Petersson i klass 
8b1 som placerat sig som tvåa 
i en landsomfattande tävling 
regisserad av Sveriges Olym-
piska Kommitté. Nadia och 
Jennifer tävlade i kategorin 
OS-symbol/logotyp.

– En enastående presta-
tion! Mer än 200 svenska 
skolor medverkade i tävling-

en, förklarade Robert Hu-
lander.

Som ett bevis på sin krea-
tivitet belönades tjejerna med 
varsin väska innehållande di-
verse prylar, bland annat en 
cd-skiva och nyckelband.

– Vinnarna fick en lektion 
med Therese Alshammar, 
berättade Robert Hulander.

OS-temat genomfördes i 
våras. Under bildpasset ar-
betade eleverna med frågan: 
Hur skulle Aroseniusskolans 

olympiska symbol kunna se 
ut?

Robert Hulander passade 
på att dela ut ytterligare ett 
pris på morgonsamlingen. 
Niondeklassarna Jakob Sa-
lenius, Karolina Wäli och 
Jacob Henriksson erhöll 
ett diplom och 2 500 kronor 
efter att ha kammat hem för-
stapriset i tävlingen ”Klurig 
& klok”.

Elever på Aroseniusskolan prisades

Aroseniusskolans rektor, Robert Hulander, delade ut pris till 
Nadia Ardous och Jennifer Petersson i klass 8b1.

Jakob Salenius, Karolina Wäli och Jacob Henriksson tog hem förstapriset bland kommunens 
niondeklassare i tävlingen ”Klurig & klok”. 

Gäller t.o.m. 24/12 2008 med reservation för slutförsäljning 

och lokala avvikelser. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

Hemtex webshop - alltid öppet www.hemtex.com.

Ullpläd

199,-
(ord. pris 299,-)

Vi säljer nu även foder!

Om hunden vill ha 
en lugn nyår...

Boka i tid!

NYHET

PÅ AROSENIUSSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På Junibackens avdel-
ning, Storgårdens försko-
la i Nödinge, firades Nobel-
dagen med att Alfred Nobel 
och kungafamiljen kom på 
besök.

Alfred Nobel visade 
sin senaste uppfinning för 
barnen. Efter det var det 
dags för medaljutdelning. 
Barnen berättade vad de är 
bra på för kungen och fick 
sedan sitt pris. Ett led i ar-
betet med att stärka barnens 
självkänsla.

Därefter serverades 
Nobel middagen vid lång-
bord. Under middagen ut-
bringades det många glada 
skålar till Alfred Nobels ära, 
för kungafamiljen och för 
alla nobelpristagarna. Vi av-
slutade festen med en bal i 
”stora” salen.
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Nobelfest på Junibacken

Maten under middagen på balen i stora salen smakade fin-
fint.

Junibackens Nobelfest saknade ingenting. Medaljutdelning och välformulerade hyllningar. 
Det var pampigt värre.

Foto: Privat.
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