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STARRKÄRR. Vilken fest 
det blev!

Starrkärrs förskola 
firade att man fått ett 
nytt kök till Småkry-
pena.

– Verkligen efterläng-
tat, säger Lena Olsson.

Torsdagsmorgonens invig-
ningsfest började med gemen-
sam sångstund för att ytterli-
gare höja temperaturen inför 
den högtidliga bandklipp-
ningen. Alla 57 barn från de 
tre avdelningarna, Larverna, 
Spindlarna och Småkrypena, 
hade trängt ihop sig ett och 
samma rum. Dagen till ära 
hade dessutom salen dekore-
rats med ballonger och gir-
langer. Feststämningen gick 
inte att ta miste på.

Esther Bengtsson, 3 år, 
fick tillsammans med lärare 
Lena Olsson äran att klippa 
det blågula bandet. Därmed 
var köket officiellt invigt.

– Vi har dock haft köket 
på plats ett tag och all den 
fika som vi bjuder på idag har 
bakats här. Elever och per-
sonal har hjälpts åt, förklarar 
Monika Berg.

Barnen lät sig väl smaka 
av de bakelser, muffins och 
chokladbollar som ställdes 
fram. Mungiporna pekade 
uppåt och alla var glada.

– Köket kommer att under-

lätta arbetet betydligt för oss. 
Nu slipper vi att springa till 
någon av de andra avdelning-
arna för att exempelvis hämta 
vatten. Dessutom bakar vi en 
hel del och med ett eget kök 
kan vi utveckla den biten, 
säger Lena.

Det som en gång i tiden var 
skola förvandlades på hösten 
2007 till förskola. Protest-
stormen mot att skolnedlägg-
ningen förvandlades snabbt 
till glädje över en ny försko-
leverksamhet.

– Vi får många positiva till-
rop från föräldrar. Det känns 
naturligtvis bra, säger Monika 
Berg.

Barnen kommer från 
Kilanda, Kollanda, Alafors 

och Nödinge. Upptagnings-
området är med andra ord 
stort.

– Vi kan erbjuda en fan-
tastisk miljö som är uppskat-
tad av alla. Vi är ute i naturen 
så mycket vi bara kan, säger 
Lena.

Nu har ni kök på samtliga 
avdelningar. Finns det något 
annat önskemål som ännu 
inte är uppfyllt?

–  Det skulle vara en skil-
jevägg hos Larverna på andra 
våningen. Det skulle behö-
vas för att dämpa ljudnivån, 
avslutar Lena Olsson.

B(r)akfest på Starrkärrs förskola
– Nytt kök invigdes med pompa och ståt

TACK FÖR KAFFET!
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Esther Bengtsson och Lena Olsson klipper det blågula bandet och förklarar det nya köket på 
Starrkärrs förskola för invigt.

Frida och Emelie njöt av de goda bakelserna.

Trångt men festligt var det när Starrkärrs förskola bjöd in till invigningskalas i torsdags 
morse.

NOL. Det var över 
tio minusgrader när 
Nolängens Vinter-OS 
skulle invigas.

Kylan hindrade emel-
lertid inte arrangören 
från att genomföra 
aktiviteterna som pla-
nerat.

– Jag är faktiskt 
alldeles svett, konsta-
terade Liam när han 
avverkat slalombanan.

Det var högtidligt och fest-
ligt när Nolängens förskola 
invigde sin vinterolympiad 
i torsdags förmiddag. Strax 
efter klockan halv elva tändes 
elden och spelen kunde ta sin 
början. På programmet stod 
slalom, stjärtlapp, skidskytte, 
snöskor och backhoppning.

– Det är jättekul, förkla-
rade Loke sedan han i full 
fart tagit sig ner för backen 
med sin stjärtlapp.

Extra kul
Nolängens förskola ville 
hitta på något extra kul i det 
fina vinterlandskapet och det 
var så idén till OS föddes.

– Tanken var inte att det 
skulle bli så här stort, men 
det ena gav det andra, förkla-
rar Hanna Olofsson.

Samtliga 45 barn på avdel-
ningarna Smörblomman och 
Gullvivan deltog i aktivite-
terna. Barnen hade delats in i 
fem olika grupper, eller rätt-
tare sagt nationstillhörighe-

ter. Finland, Island, Norge, 
Tyskland och Frankrike 
fanns representerade i denna 
lustfyllda tävling.

– Belöningen blir varm 
saft samt korv med bröd. 

Dessutom förses alla del-
tagare med var sin medalj, 
säger Hanna Olofsson.

Kylslagen olympiad på Nolängens förskola
– Men barnen sprang sig varmasprang sig varma

I NOL
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Finlands lag laddar upp inför starten av de olympiska spelen 
på Nolängens förskola.

Julia visar stolt upp den fina 
OS-fanan.

Det gick undan värre när 
Loke åkte stjärtlapp.

ÄLVÄNGEN. Lek i klass-
rummen och buffé i 
bamba.

Det var ingen vanlig 
dag på Älvängenskolan 
i torsdags.

Eleverna hade själva 
fått bestämma hur 
schemat skulle se ut.
Elevdemokrati kan tillämpas på 
många olika sätt. På Älvängen-
skolan valde man i förra veckan 
att låta elevrådet välja aktivi-
teter för en skoldag. Alla barn 
i årskurs F-2, cirka 220 elever, 
fick rösta på de förslag som 
tagits fram.

Temat för torsdagen var 
maskerad och många barn hade 
klätt ut sig i festlig mundering. 
Lokaltidningen kunde skönja 
alltifrån troll och smurfar till 
prinsessor och clowner.

Film, mördarjakt, spökhisto-
rier, spöktunnel, tipspromenad 
och lotterier stod på schemat 
denna annorlunda skoldag. 
Barnen turnerade runt bland 
de olika stationerna. Till lunch 
serverades det läcker buffé 
med bland annat potatisgra-
täng, köttbullar och korv. Som 
om inte det vore nog bjöds det 
saft till maten och till efterrätt 
avnjöt eleverna glass.

Det gick inte att ta miste 
på elevernas förtjusning över 
temadagen som, om barnen får 
bestämma, gärna återkommer 
någon mer gång.

Spöklikt när eleverna fick bestämma
– Annorlunda dag på Älvängenskolan 

PÅ ÄLVÄNGENSKOLAN
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Självaste Batman dök upp 
när Älvängenskolan hade 
maskerad i torsdags.

Det var med skräckblandad 
förtjusning som Melvin och 
hans skolkamrater lät sig 
få en vattendusch efter av-
slutad tunnelgång.

Clownen Fanny på väg Clownen Fanny på väg 
genom spöktunneln.genom spöktunneln.


