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Cafeteria fi nns

Spara annonsen

NOL/ÄLVÄNGEN. Cir-
kusartister för en dag.

Det var vad som 
gällde för eleverna, F-5, 
på Nolskolan och Him-
laskolan i förra veckan.

– Utgångspunkten i 
samarbetet har varit 
barnens bästa. Syftet 
är bland annat att mot-
verka trakasserier och 
mobbing, säger Nol-
skolans rektor, Anders 
Nordgren.

Cirkus Madigan erbjuder 
ett pedagogiskt cirkuspro-
jekt med mottot ”Elevens i 
fokus”. Nolskolan och Him-
laskolan var två av de skolor 
som nappade på erbjudandet, 
där Cirkus Madigan skräddar-
syr föreställningar för barnen. 
Eleverna gör föreställningen 
under ledning av professio-
nella cirkusartister.

– När möjligheten dök upp 
så kontaktade vi Nol IK för 
att få hjälp med en lämplig 
plats för cirkusen. Responsen 
var klockren och omedelbar. 
Vi såg på möjligheterna på 
samma sätt. Barnen övar och 
genomför cirkusuppträdan-
det tillsammans, åldersblan-
dat. Det blev ett utmärkt till-
fälle att jobba gränsöverskri-
dande, säger Anders Nord-
gren och fortsätter:

– Att barnen får fler vän-
skapskontakter inom skolan 
och idrottsföreningen tror vi 
kommer att minska risken för 
konflikter barnen emellan. 
Nolskolan är mycket tack-
samma för att Nol IK avstod 
träningsytor under fyra hela 
dagar, till förmån för vårt cir-
kusprojekt.

Känna att de duger
Himlaskolan å sin sida hade 
sina föreställningar förlagda 
till grusplanen bakom Älväng-
ens kulturhus. Respektive 
elevgrupper tränade i skolan 
under dagen vilket mynnade 
ut i kvällsföreställningar för 
föräldrar och syskon. Cir-
kusnumren bestod av jongle-
ring, akrobatik, clowneri, lin-
dans med mera.

– Barn och ungdomar ska 
känna att de duger och få möj-
lighet att utveckla sin egen 
inre motor för personlig ge-
nomslagskraft, säger Cirkus 
Madigans personal.

Rena rama cirkusen för skolbarnen
– Pedagogiskt projekt med eleven i fokus – akrobatiska nummer
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Kaffe 
& Bakelse

35:-
3 Bröd

59:-
5 Bullar

49:-
PastasalladerPastasallader
SmörgåsarSmörgåsar
SmörgåstårtorSmörgåstårtor

Cirkus Madigans projekt vänder sig till elever i årskurs F-5. Här är det en grupp elever från 
Himlaskolan som visar prov på akrobatiska konster.

SNATCHERS
It´s only party...

...but we like it!

AFTER WORK
Ät 2 betala för 1

Varje fredag kl 17-20

Förväntansfulla clowner från Nolskolan Förväntansfulla clowner från Nolskolan 
inför cirkusföreställningen på Nolängen.inför cirkusföreställningen på Nolängen.


