
BORÅS. Simtag för 
simtag, meter efter 
meter och bassäng-
längd efter bassäng-
längd avverkades. 

– Jag trodde ändå 
att det skulle vara 
lite svårare, pustade 
Albin Gashi från 5B 
på Nolskolan efter att 
ha summit sina 200 
meter.

I onsdags var Stadsparksba-
det i Borås återigen skåde-
platsen för det andra delmo-
mentet av Nolklassikern. Ute 
föll januarisnön i stora, våta 
flingor, och inne i badhuset 
stod Nolskolans elever i års-
kurs 4 och 5 inför uppgiften 
att simma 200 meter i simba-
dets 25-metersbassäng.

– Jag kommer att simma 
snabbt, deklarerade Daniel 
Yngve, som hållit på med 
simning i sju år och inte var 
direkt orolig över dagens ut-
maning.

Daniel från 5A kunde till-
sammans med sina skolkam-
rater i och med dagens sim-
moment ta ännu ett steg mot 

en klassikermedalj.
Nolklassikern genomförs 

för tredje läsåret i rad på Nol-
skolan. Syftet är att stimule-
ra skolans elever att röra sig 
mer, och förhoppningsvis 
upptäcka glädjen i att klara 
fysiska strapatser. Klassikern 
består av fyra delmoment, 
och valören på den eftertrak-
tade klassikermedaljen be-
stäms av antalet genomför-
da grenar.

Jakten på medaljerna in-
leddes i höstas med den stra-
patsrika vandringen på nästan 
en mil. De elever som fullfölj-
de detta kraftprov, och dess-
utom avverkade de åtta bas-
sänglängder-
na i Borås, har 
därmed avver-
kat hälften av 
delmomenten.

Wilma Bör-
jesson från 4B 
var positiv inför 
starten på sim-
provet. Efter 
att ha gått i mål 
var hon fortfa-
rande lika po-
sitiv, men lite 

trött.
Nikolina Petrovic från 

samma klass var sliten redan 
efter halva distansen, men 
bet ihop och fullföljde sina 
200 meter. Efter målgången 
var Nikolina jättenöjd med 
sin prestation, en känsla hon 
delade med de flesta av sina 
skolkompisar, som i olika sta-
dier av trötthet kunde sätta 
handen i målkaklet.

Under den snöiga hemresa 
till Nol kunde eleverna kon-
statera att av läsårets upplaga 
av Nolklassikern återstår nu 
cykling (ca 1.8 mil) samt det 
24:e Nolvarvet. (3 juni) 

Ragne Bengtsson
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BOHUS. En bänk med 
värmeslingor i, en 
beachvolleyplan och ett 
läckert vattenfall.

Det är några av alla 
de förslag som Bohus-
skolans elever anser 
ska omge den nya 
sporthallen.

– Eleverna har varit 
oerhört kreativa och 
förhoppningsvis ska en 
del idéer också bli verk-
lighet, säger arkitekt 
Joan Prytz.

Den nya sporthallen i Bohus 
ska stå färdig 2011 och är efter-
längtad av många, inte minst av 
eleverna på Bohusskolan. Som 
en del i projektet ingår också 
att iordningställa ytorna runt 
hallen för att dessa kunna an-
vändas på bästa tänkbara sätt.

– Vem vet bättre än barnen 
själva vad de tycker att ute-
miljön ska användas till? Det 
är oerhört positivt att elever-
na vill och får vara med i den 
här processen, säger bildlärare 
Marie Torvad som har blivit 
lite av spindeln i nätet för pro-
jektet.

– Skisser, prototyper, mo-
deller och så vidare har elev-

erna skapat hos mig. Det som 
slår mig är deras initiativför-
måga, fantasirikedom och kre-
ativitet.

Eleverna i årskurs 1, 6 och 7 
har involverats särskilt mycket i 
projektet. Det är barnen i dessa 
klasser som har tagit fram kon-
kreta förslag på vad utemiljön 
skulle kunna ha att erbjuda. 

– Alla elever på skolan får 
sedan vara med och rösta på 
förslagen. Det är där som vi 
befinner oss just nu, förklarar 
Marie Torvad.

Inspiration
Studiebesök har gjorts på 
Trädgårdsföreningen och Gö-
taplatsen för att ge eleverna in-
spiration i färg och form.

– Eleverna har kommit med 
många jordnära idéer som 
inte behöver bli särskilt kost-
samma. Gemensamt för alla, 
oavsett ålder, är att de vill se 
mycket vatten. Det finns olika 
förslag på dammar, fontäner 
och vattenfall. Man eftersträ-
var också platser där man kan 
sitta ned i lugn och ro, förkla-
rar Joan Prytz.

– Någon hade en idé om att 
skapa ett uteklassrum. Person-
ligen tycker jag det låter som 

en spännande tanke, säger 
Marie Torvad.

Vad händer nu?
– Nu kommer en konstnär 

att anlitas och vi får ta fram 
en kostnadskalkyl för de för-
slag som eleverna röstar fram 
och som är genomförbara. Det 
finns en summa pengar som är 
avsatt just för de här ändamå-
len, säger Joan Prytz.

Ingen risk att förslagen 
läggs i malpåse?

– Nu har vi givit eleverna ett 
förtroende och då är det vik-
tigt att vi svarar upp till det. 
Efter omröstningen går ären-
det vidare till en högre nivå. 
Faktum är att tjänstemännen 
på kommunen sitter och väntar 
på oss, säger Marie Torvad.

– Brukarmedverkan är ett 
känt begrepp, men det används 
inte speciellt ofta. Det finns en 
modell att arbeta efter och det 
är precis vad Bohusskolan gör. 
Det finns en kunskap hos elev-
erna som man naturligtvis ska 
ta tillvara på. Det ska bli intres-
sant att följa projektet in i nästa 
steg, avslutar Joan Prytz.

Brukarmedverkan tillämpas på Bohusskolan
– Eleverna skapar framtidens utemiljö

PÅ BOHUSSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Arkitekt Joan Prytz och bildlärare Marie Torvad i samspråk med några av de elever som bi-
dragit med förslag till framtidens utemiljö på Bohusskolan.

SURTE. Uppstarten på 
förra veckan blev även-
tyrlig och dramatisk för 
Surteskolan klass 5.

Eleverna fick uppleva 
både glädje och besvi-
kelse.

Det blev vinst i Ica-
handlarnas miniall-
svenska i bandy, men 
respass i radioklassi-
kern ”Vi i femman”.

Schemat var sig inte likt och 
istället för vanliga lektioner 
stod tävlingar av olika former 
på programmet, måndag och 
tisdag i förra veckan.

Först gällde det bandy 
och Ica-handlarnas miniall-
svenska. 13 elever, killar och 
tjejer, fick försvara Surtesko-
lans färger på Vänersborgs 
isstadion i kvartsfinalen mot 
Fridaskolan. Matchen spe-
lades 2x25 minuter med sju 
spelare på banan, varav minst 
två tjejer skulle vara på plan 
samtidigt. Tillställningen, 
som avgjordes i sol och vack-
ert vinterväder, utspelade sig 
till en riktig rysare. När do-
maren blåste eld upphör stod 
ändå gästerna som slutsegra-
re med siffrorna 6-7.

– Vi hade marginalerna på 
vår sida och spelade smarta-
re än våra motståndare, säger 
Gösta Ahlgren.

I februari väntar semifinal-
spel för Surteskolan i Skövde. 
Vilka motståndarna blir är 
ännu inte klart.

– Vi kommer att få lira ett 
poolspel tillsammans med tre 
andra lag, från Oskarström, 
Lidköping och Skövde, be-
rättar Gösta.

Vi i femman
Om Surteskolan hade mar-
ginalerna med sig på månda-
gen var det precis tvärtom på 
tisdagseftermiddagen när en 
annan kvartsfinal skulle av-
göras, nämligen mötet med 
Ebba Petterssons grundsko-
la i ”Vi i femman”. Kombat-
tanterna från Västra Frölun-
da drog det längsta strået och 
vann med tre poäng.

– Det var ruskigt spännan-
de och mycket nervositet. 
Bara att ta sig till kvartsfinal 
är dock en stor framgång och 
det var roligt för eleverna att 
få besöka radiostudion i Ka-

nalhuset, säger klassförestån-
dare Maria Ankarlund.

Surteskolan hade gjort 
en egen hejaramsa som löd: 
”Matte, svenska och geogra-
fi, det klarar vi. Med en enda 
fråga, så gör vi dom låga. Go 
Surte…”. Nu hjälpte inte 
klasskamraternas stöd utan 
duon Dennis Öberg och 
Julia Draca fick allstå ändå 
se sig besegrade.

– Nu får vi koncentrera oss 
fullt ut på bandyn. Vi ser fram 
emot en härlig heldagsutflykt 
till Skövde inom kort, avslu-
tar Maria Ankarlund.

Glädje och besvikelse för Surteskolan
– Siktet inställt på bandysemifinalen

PÅ SURTESKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Surteskolan fick känna på segerns sötma och förlorarens 
besvikelse i förra veckan. I Ica-handlarnas miniallsvenska i 
bandy avancerade klass 5 till semifinal, men i radioklassi-
kern ”Vi i femman” blev det däremot förlust i kvartsfinalen.

I onsdags var Nolskolans elever på Stads-
parksbadet i Borås och utförde det andra 
delmomentet i Nolklassikern.

Nolskolan hoppade i plurret
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