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Quality Hotel Marina 
På det 4-stjärniga Quality Hotel Marina 
i Vedbæk norr om Köpenhamn och strax 
ute vid Strandvägen och Öresund har ni 
en riktigt god bas för utflykter med kort 
avstånd till bl.a. Louisianas skiftande 
och intressanta konstutställningar i 
Humlebæk (15 km). Dessutom kan en 
tur omkring Kronborg Slot (31 km) i 
Helsingør rekommenderas starkt. I 
Jægersborg (16 km) finns det gamla 
rokokoslottet Eremitagen som är en 
pärla för ögonen att beskåda. Ni kan 
också låta bilen stå vid hotellet och ta 
bussen eller tåget in till centrum av 
Köpenhamn (25 km) där det är liv hela 
året runt med en värld av sevärdheter 
som t.ex. Amalienborg och Danmarks 
mest kända nöjespark Tivoli, museer, 
teatrar och fantastiska möjligheter för 
shopping. 

Valfri ankomst i perioderna 
3.-11.4., 7.-8.5., 20.-22.5., 29.-30.5. 
och 9.-16.10.2009.

Pris per pers. i dubbelrum

899:-
• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• Ved køb af middag hotel

lets restaurant fredag 
aften, tilbyder hotellet 
1 flaske vin pr par.

Kör-själv-resor med

Upplevelser i Nordsjälland

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:
Barnrabatt: v. 2 betalande vuxna.
Expeditionsavgift kr. 60:-.

Semester vid det vita slottet

Enkelrum kr. 1.799:-. 
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 65:-.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x entré till Schloss 

Ahrensburg

Pris per pers. i minidubbelrum

 1.299:-
4 dagars semester på 3-stjärnigt 

hotell i Schleswig-Holstein

Hotel am Schloss
Endast 4 timmar från Sverige ligger 
medeltidsstaden Ahrensburg. Staden 
domineras av det vackra, vita renäs-
sansslottet med samma namn som 
byggdes på 1500-talet av fältherren 
Daniel Rantzaus arvingar. Endast 5 
minuters promenad från slottet lig-
ger det 3-stjärniga Hotel am Schloss 
vackert placerat nära slottsparken och 
här kan ni se fram emot några trevliga 
semesterdagar i komfortabla ramar. 
Arhrensburg är omgivet av idyllisk 
natur men bjuder även på ett trevligt 
caféliv såväl som intressanta sevärdhe-
ter. Besök t.ex slottskyrkan, den gamla 
kvarnen eller slottsstallet Marstall rakt 
ovanför stadens slott (450 m). Men 
även lite längre bort väntar äventyren 
på er. Upplev Lübecks UNESCO-listade 
Altstadt (41 km) eller prova på shop-
ping, museum, galleri och café m.m. i 
metropolen Hamburg (30 km).

Ankomst: 
Mar: 13. 20. 27.
Apr: 3. 9. 10. 11. 17. 24.
Maj: 1. 8. 15. 21. 22. 29. 30.
Jun: 5. 12. 19. 26.
Valfri ankomst i perioden 
1.7.-26.8.2009

3 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Vedbæk

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-4 år gratis 

i förälders säng.

Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsarerbjudande. 
Upplys reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.
Enkelrum kr. 1.349:-. 
Vuxen i extrasäng kr. 749:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 45:-/Per barn 35:-.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

tradygn m. frukostbuffé: 
Endast kr. 449:-. 

Ring och hör närmare.

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

6 dagars sommersemester
Endast kr. 2.299:-

Ring och hör närmare

Quality Hotel Marina

Hotel am Schloss

6 dagars sommersemester

Endast kr. 2.999:-

Ring och hör närmare

www.solresor.seFör bokning ring 031-600 310

Mallorca - Los Príncipes +

Stamkundsfavorit med strandläge i Alcúdia! Här bor ni i 2-rumslä-
genhet intill ett inbjudande poolområde i grönskande omgivningar.

Pris 1 vecka den 19 och 26/4      3995:- 
Avser del i 2-rumslgh med avresa fr Landvetter.
Tillägg 400:- för avresa den 3 & 10 maj.

NÖDINGE. Kamratandan 
är stark i klass 3Ö på 
Nödingeskolan.

Men så arbetar man 
också målmedveten 
med att hela tiden 
stärka den sociala 
samvaron och trivseln i 
gruppen.

– Vi skriver glada 
lappar som lägger i 
en låda och så har vi 
kompissamtal, säger 
Eugenia.

Sedan årskurs 1 har det blivit 
550 glada lappar, som elev-
erna i klass 3Ö på Nöding-
eskolan skrivit och samlat i 
en särskild låda. Glada lappar 
betyder att man skriver snälla 

saker till sina klasskompisar.
– Vi läser upp lapparna på 

fredag och får 
skriva nya när 
vi vill, berät-
tar Amanda 
för lokaltid-
ningen.

Det finns 
också en 
guldbok som 
förvaras i 
klassrummet. 
Här beskrivs 
h j ä l t e i n -
satser, när 
någon elev 
gjort något 
snällt som är 
värt att lyftas 
fram.

– Det kan 
till exempel 
vara att någon 
har tröstat en 
kompis när 
han eller hon 
har ramlat. 
Fast det kan 
lika gärna vara 
att man gjort 
en hjältein-
sats hemma 
efter skolans 
slut, förklarar 
Viktor.

– Vi har en 
rosa hjälte-
matta, på den 

får man sitta och berätta vad 
man gjort, tillägger Viktor.

På de återkommande 
kompissamtalen utageras 
eventuella kontroverser som 
uppstått. Elever får berätta 
hur de har upplevt situatio-
nen, däremot nämns inga 
namn på inblandade klass-
kompisar.

– Ibland händer det att 
någon känner att de gjort 
något dumt och säger förlåt. 
Det är bra, säger Oliver.

– Kompissamtalen har en 
lika självklar plats på schemat 
som exempelvis svenska och 
matematik, betonar klassfö-
reståndare Kristina Hell-
ström.

En annan återkommande 
aktivitet hos 3Ö är ringmas-
sage. När barnen behöver 
komma ner i varv tillämpas 
massage.

– Då brukar man viska 
något snällt i örat på den 
man masserar och då blir 
den personen glad. Den man 
masserar slår man inte, säger 
Rebecka.

Uppstår det aldrig kon-
flikter i klassen?

– Självklart händer det 
saker hos oss, som i alla andra 
klasser. Däremot är vi väldigt 
duktiga på att prata med var-
andra om det som sker. Att 
skapa relationer och få elev-

erna att känna delaktighet är 
oerhört viktigt, säger Kris-
tina Hellström.

– Den sociala biten är a 
och o för att en grupp ska 
fungera. Det spelar ingen 
roll hur duktiga vi pedagoger 
är på att lära ut olika ämnen 
om inte eleverna har en bra 
magkänsla när de är i skolan. 
Empati måste finnas männis-
kor emellan, avslutar Kris-
tina Hellström.

Glada lappar som stärker gemenskapen
– I klass 3Ö är 
trivseln hög

Eleverna på Nödingeskolan klass 3Ö framför ”Glada väggen”.

Amanda och Eugenia visar 
upp Guldboken och en av de 
glada lappar som finns hos 
klass 3Ö på Nödingeskolan.

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast biodagar. 

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Sagan om 
Despereaux

Söndag 15 mars kl 15.00
Matiné. Entré 60:-

Söndag 22 mars kl 18.00

Valkyria
Söndag 29 mars kl 18.00

Män som hatar kvinnor

Mammut
Söndag 15 mars kl 18.00

Från 15 år. Entré 80:-

Kommande

PÅ NÖDINGESKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


