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Skäm bort någon du tycker om
Ge bort ett presentkort. Roligt att ge & underbart att få!

...varför inte dig själv

Behandlingspriserna gäller vid köp av presentkort under december månad.

Välkomna till ett härligt 2010 med spännande 
och sköna behandlingar önskar Catrine & Anett!

Madonnabehandling ................................795:-795:-
Ord. Pris 995:-
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Ord. Pris 845:- • 120 min

Klassisk ansiktsbehandling ..................425:-425:-
Ord. Pris 475:- • 75 min

Helkroppsmassage ....................................400:-400:-
Klassisk • 90 min
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Klassisk • 45 min
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Rek utpris 699:-
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ÄLVÄNGEN. Maden-
skolan höll öppet hus i 
måndags kväll.

Anledningen var 
att eleverna visade 
upp resultatet av sitt 
Moffelprojekt – en 
temavecka med miljön 
i fokus.

Föräldrar och syskon 
fick ta del av det digra 
material som eleverna 
i årskurs 3-6 lyckats 
åstadkomma.

Stiftelsen Håll Sverige Rent 
är en opinionsbildande orga-
nisation som verkar för att 
minska individens nedskräp-
ning, främja återvinningen 
och öka miljömedvetenheten 
i syfte att bidra till en hållbar 
utveckling. Arbetet bedrivs 
genom bland annat kampan-
jer, projekt och miljöutbild-
ningar.

Det är Håll Sverige Rent 
som har tagit fram arbetsun-
derlaget till moffel-projektet, 
som Madenskolans elever lät 
tillämpa under en vecka. All 
annan undervisning lades 
åt sidan och istället lades all 
fokus på miljön.

– Det dyker upp ett brev 
till barnen från några figurer 
som kallar sig mofflor, som 
bor i en skogsdunge i närhe-
ten. De är arga och besvikna, 
eftersom människorna har 
dumpat sina saker där de 
bor. De får inte längre plats 

och på olika sätt stör sakerna 
mofflornas vardag, berät-
tar klasslärare Christina 
Danielsson.

Storyline
Mofflornas brev mynnade ut 
i att eleverna fick hjälpa de 
fiktiva figurerna att ta reda 
på vilka som slängt sakerna 
och varför. Arbetet fick också 
barnen att reflektera över 
olika aspekter av konsum-
tion.

– Det pedagogiska arbets-
sättet vi har använt av oss 
kallas storyline. En storyline 
är en berättelse som följer på 
en förhand bestämd hand-
ling, förklarar Christina 
Danielsson.

Madenskolans elever 
arbetade åldersintegrerat där 

3:orna jobbade tillsammans 
med 6:orna i grupper om fem 
barn. 

– Det blev jättelyckat, kon-
staterar Christina Daniels-
son.

Eleverna fanns på plats på 
måndagskvällen för att visa 
upp sina olika projektarbeten 
som omfattade alltifrån titt-
skåp till tecknade serier.

– Eleverna har varit oer-
hört ambitiösa och dess-
utom väldigt pålästa i ämnet. 
Miljön berör och eftersom 
Madenskolan vill profilera 
sig som en miljöskola kändes 
temat givet, avslutar Chris-
tina Danielsson.

Storyline med tema miljö
– Madenskolan visade upp sitt projektarbete 

PÅ MADENSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Madenskolans elever visade stolt upp sitt Moffelprojekt, ett 
temaarbete om miljö, för föräldrar och syskon.

Skoinlägg för alla behov och åldrar

Hålstensvägen 6, Älvängen • 0303-74 61 47
+

Tack alla kunder för de 
första 2 1⁄2 åren!

Jag tror att det blir lika roligt att jobba i framtiden 
då jag tänker fortsätta tillverka skoinlägg med 

samma höga kvalité som alltid.
Vänliga hälsningar

Per Karlsson, Inläggsmakaren

Inlägg behöver inte vara stora, klumpiga och obekväma.

– Gå till Inläggsmakaren istället!
Korta väntetider – hög kvalité – god service

Hos Inläggsmakaren är undersökningen alltid gratis! 
Alla inlägg tillverkas efter gipsavgjutning som görs direkt på foten.. 

Boka besökstid via telefon eller e-post.

Stegen till ett färdigt inlägg

Ge bort till dig själv eller till någon som du tycker om!
Tom. 23/12 kan du köpa presentkort på ett par inlägg för endast 1200 kronor.  Du sparar 200 kronor på ordinarie pris, 

och gör någon väldigt glad! Kanske dig själv? Ring för mer information om hur du enklast köper presentkortet.
Giltigt under 2010. Kan ej inlösas mot kontanter.

KÖP ETT PRESENTKORT I JULKLAPP!

SPARA 200:-
KÖP ETT PRESENTKORT I JULKLAPP!

SPARA 200:-

Undersökning Gipsavgjutning Vacuumformning Inslipning Färdigt inlägg 

Öppettider i jul
Inläggsmakaren tar emot bokningar 

t. o. m. 23 december. Ring för att boka tid. 
Öppnar igen den 5 januari. 

Jag önskar alla mina kunder en 
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 


