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ÄLVÄNGEN. Förra 
fredagen avslutade 
Madenskolan sin tema-
vecka.

Det blev en uppvis-
ning i allt från teater 
till hur man åker skate-
board.

Allt skedde under 
klarblå himmel och 
strålande solsken.

Under en veckas tid hade 

Madenskolans elever arbe-
tat med olika teman. Som 
avslutning på temaveckan 
ville man visa föräldrar och 
syskon vad man åstadkommit 
i de olika grupperna.

Under tre intensiva 
timmar fick besökarna gå 
runt på skolgården och i 
klassrummen för att bevittna 
diverse uppträdanden, 
utställningar och redovis-
ningar.

I paviljongen spelades 

tre olika teatrar upp; Törn-
rosa, Klädaffären och Pelle 
Svanslös. Dansgruppen hade 
föreställning på skolgården 
där också skateboardkillarna 
visade upp sina färdigheter. 
Gruppen för skapande verk-
samhet visade sina alster i ett 
av klassrummen.

Solig avslutning på temaveckan
– Madenskolans elever visade sina färdigheter
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Dramagruppen spelade teater, bland annat 
fick publiken se Törnrosa.

Adam Rydén visar sina konster på skatebo-
arden.

Vid studenten i Ale gym-
nasium delade Utbildnings- 
och kulturnämnden ut bok-
premier till framstående 
elever.

Följande fick det stora 
nöjet att ta emot utmärkel-
serna:

Jenny Kajraluoto BF3A, 
Anna Röding ES3A, 
Marcus Johansson Him-
melman HG3, Oana Tin-

covan OP3A, Magdalena 
Röding MP3A, Johan 
Karlsson NV3A, Malin 
Sandberg SP3A,

Emelie Persson SP3B 
och Filip Hesslund TE3A.

Bokpremier i tyska 
gavs till Emelie Sahlberg 
NV3A, Sofia Eriksson 
SP3A, Viktor Fredriksson 
SP3B och Trimor Huskaj 
SP3B

Malin Alvemyr fick 
stipendiet från Jan Eriks-
sons minnesfond. Som 
lokaltidningen berättade 
förra veckan erhöll Mattias 
Salek, Viktor Larsson och 
Joakim Berg Vaknafondens 
hederspris för sin insats för 
Europas fattigaste barn i 
Moldavien.
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Stipendiater i Ale gymnasium

ÄLVÄNGEN/STARR-
KÄRR. I förra veckan 
var det skolavslutning 
på många olika håll i 
Ale.

Ingen sommar utan 
ett riktigt examens-
firande är ett sant 
påstående.

För en del barn var 
det livets första avslut-
ning och för andra vän-
tade ett tårfyllt farväl 
efter nio år i grundsko-
lan.

Lokaltidningen fanns på plats 
på Älevi i torsdags morse där 
Älvängenskolan, Maden-
skolan och Aroseniusskolan 
firade skolavslutning på tra-
ditionellt vis. Till tonerna av 
Gärdebylåten vandrade elev-
erna in på fotbollsplanen, de 
minsta med flaggor i handen 
och spända av förväntan.

I Älvängen har man lyckats 
skapa en tradition värd att be-
undra. Det råder ingen tvekan 
vad det är som gäller när ex-
amensdagen infinner sig och 
alla tycks gilla det. Tack och 
lov höll sig regnmolnen borta 
och arrangemanget kunde ge-
nomföras programenligt.

Skolavslutning i kyrkan är 
inte lika självklart nu som det 
var förr. Ahlafors Fria Skola 
har emellertid tagit för vana 
att på terminens sista dag åka 
till Starrkärrs kyrka. Det blir 
en speciell atmosfär och in-
ramning, inget tal om annat. 
När kyrkorgeln ljuder och 
en fullsatt kyrksal stämmer 
upp i ”Den blomstertid nu 
kommer”, ”I denna ljuva som-
martid” och ”Idas sommarvi-
sa”, ja då är det sommarlov!

BOHUS. Skolan är slut 
för den här terminen.

Lite vad Bohussko-
lans elever har ägnat 
sig åt under det gångna 
läsåret visades upp i 
förra veckan.

Skolans dag var som 
ett digert smörgåsbord 
där föräldrarna själva 
kunde välja områden de 
ville fördjupa sig i.

På tisdagskvällen bjöd lärare 
och elever in till Skolans dag. 
Tyvärr regnade det varför en 
del av aktiviteterna fick flytta 
inomhus. Väderleken påver-
kade emellertid inte uppslut-
ningen.

– Arrangemanget var i 
vanlig ordning välbesökt. 
Många föräldrar och syskon 
hade sökt sig hit för att se vad 
barnen åstadkommit under 
året, förklarar rektor Maria 
Nebel.

Som traditionen säger 
spelade Bohusskolans äldsta 
elever upp en teaterföreställ-
ning i aulan. Publiken gilla-
de vad de såg och hyllade ak-
törerna med rikliga applåder.

– Repetitionerna har ägt 
rum på elevens val och ung-
domarna har varit väldigt am-
bitiösa, säger Maria Nebel.

Aktiviteter
Experimentshow, lotterier, 
chokladhjul, utställningar, 
loppis och ansiktsmålning var 
exempel på ytterligare akti-
viteter som besökarna kunde 
ägna sig åt under sin vistelse 
på Bohusskolan. Elever och 
personal medverkade för att 
ge information och svara på 
frågor.

Kvällen genererade också 
en del intäkter, pengar som 
kommer verksamheten till 
del.

– En del av summan skän-
ker vi till välgörande ända-
mål, resterande belopp delas 
lika mellan respektive elev-
råd, säger Maria Nebel.

Vad är ditt slutintryck av 
läsåret 2009/10?

– Jag tillsammans med min 
kollega Aida Jovicevic, är 

mycket stola över de arrang-
emang vi har haft, detta var 
ett av dem. Vi är också stolta 
över elevernas insats och per-
sonalens engagemang, avslu-
tar Maria Nebel.

Den blomstertid nu kommer…
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Folkdräkt, blågul fana och 
skolavslutning. Mer svenskt 
än så blir det inte.

Elin och Hanna Rubensson sjöng ”Himlen är oskyldigt blå” när Ahlafors Fria Skola firade sin 
skolavslutning i Starrkärrs kyrka i fredags.

Viktor tolkade Bryan Viktor tolkade Bryan 
Adams på bästa tänk-Adams på bästa tänk-
bara sätt. Vackert så bara sätt. Vackert så 
att det förslog.att det förslog.

Efter ceremonin i kyrkan väntade tårtkalas i Prästalund för 
friskolans elever.

Ett smörgåsbord dukades upp på Bohusskolan
– Skolans dag lockade många besökare
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När SO och bild integreras kan det ge uttryck på många olika 
sätt. Från vänster Rebecka Byrö Stolic, Ella Mårtensson-Jo-
hansson och Emelie Carlson från årskurs 7B.

Engelskalärare Hanna Hassel praktiserar ansiktsmålning på eleverna Haris Hasic och Simon 
Ebsworth.

Bohusskolans äldsta elever spelade teater i aulan.


