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NÖDINGE. Social trä-
ning har sin givna plats 
på schemat.

Det är en förklaring 
till varför eleverna i 
klass 2 rosa på Nöding-
eskolan trivs så bra 
tillsammans.

Gott kamratskap var 
också en bidragande 
orsak till att klassen 
kunde bärga en brons-
peng i regionfinalen av 
Handboll i tvåan.

Glädjen över den erövrade 
bronsstatyetten går inte att 
ta miste på. Eleverna i klass 2 
rosa på Nödingeskolan visade 

stolt upp sina medaljer när lo-
kaltidningen kom på besök i 
förra veckan.

– Det är bara några i klas-
sen som spelar handboll på 
sin fritid, men ändå lyckades 
vi få ihop 15 elever som ville 
vara med i skollaget, förkla-
rar Josef.

I tävlingen Handboll i 
tvåan har arrangören som 
krav att minst fem killar och 
lika många tjejer ska finnas 
med i laget. Klass 2 rosa 
lyckades uppfylla kriteri-
et och efter att ha vunnit ut-
tagningstävlingen mot övriga 
tvåor på Nödingeskolan vän-
tade regionfinal i Angereds 
Sporthall. Mot slutsegrarna 
Aranäs fanns inget att göra, 
i likhet till Kärra som belade 
andraplatsen. Tredjeplatsen 
var emellertid en rejäl fram-
gång som Nödingeskolan 
inte hade räknat med innan 
turneringen tog sin början.

– Jag är jättestolt över elev-
erna. Ett extra plus till de 
tjejer och killar som aldrig ti-
digare spelat handboll. Utan 
deras medverkan hade vi inte 
kunnat ställa upp, säger klass-
föreståndare Kristina Hell-
ström till Alekuriren.

Vi-känsla
Kristina hyllar den samman-
hållning som finns bland elev-
erna. Å andra sidan jobbar 
man målmedvetet med att 
stärka vi-känslan i klassrum-
met och att alla barn ska må 
bra.

– Vi har högt i tak, ett till-
låtande klimat vilket skapar 

Handbollsframgång tack vare gott kamratskap
– Hos 2 rosa på Nödingeskolan är trivseln stor
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trygghet som i sin tur ökar 
lusten och motivationen 
att lära. Det går lättare och 
bättre att både räkna, skriva 
och läsa om man är accepte-
rad för den man är, vågar be-
rätta och stå för sina åsikter, 
säger Kristina och fortsätter:

– Vi är olika och ska dra 
nytta av det. Det sociala arbe-
tet och gemenskapen i grup-
pen är grunden för att sedan 
kunna inhämta kunskaper. 
Det skall vara roligt att gå till 
skolan, många år av livet går 
åt till detta.

Att eleverna i klass 2 rosa 
verkligen tycker det är roligt 
att gå till skolan råder det inga 
som helst tvivel om.

– Vi vill ha längre skolda-
gar, säger Frida.

Veckans stjärna, kompis-
massage, Glada lådan och 
bokstavsjakten är exempel på 

aktiviteter som främjar kom-
pisandan i klassrummet. Da-
torerna har också bidragit till 
utvecklad social samvaro.

– Gemenskapen ökar då vi 
läser för varandra på datorer-
na, räknar tillsammans, och 
som individer givetvis, säger 
Kristina Hellström.

– Att bara diskutera re-
lationer och konflikter i en 
klass där det händer mycket 
tror jag inte på. Alla behöver 
medvetandegöra, fundera 
och förklara olika saker. EQ 
är och borde bli ett ämne för 
alla. Så som du själv vill bli 
behandlad så skall du också 

behandla andra. Det är ett 
ledord och mening i vår klass. 
Viktigt är det också att ha 
goda föräldrakontakter och 
ett öppet klassrum där det 
finns tid att samtala, se och 
finnas kring barnen, avslutar 
Kristina Hellström.

JONAS ANDERSSON

BOHUS. Strax före jul 
öppnade DocMorris 
Apotek i Bohus Cen-
trum.

Responsen har varit 
god och tillström-
ningen av besökare har 
inte låtit vänta på sig.

Efter stängnings-
dags i torsdags bjöds 
kunderna in till en 
särskild hudvårds-
träff under ledning av 
Angelica Berg, som är 
diplomerad och aukto-
riserad hudterapeut.
Apotekskedjan DocMorr-
is satsar mycket på hudvård. 
Verksamheten i Bohus utgör 
inget undantag. I konceptet 
ingår ett stort sortiment av 
hudvårdsprodukter och en an-
ställd hudvårdsterapeut finns 
på varje bibliotek.

– Vi får väldigt många 
frågor från våra kunder om 
just hudvård. De undrar vilka 
märken som är bra och vad 
man bör använda och varför. 
Folk är mer medvetna idag, 
säger Angelica.

Det var Angelica Berg som 
var föredragshållare när Doc-
Morris bjöd in till vårens första 

hudvårdsträff. Sju personer 
kom till premiärkvällen.

– Det var jättekul och en 
lagom stor grupp att jobba 
med. Jag hade en ordent-
lig genomgång av en av våra 
många produktserier och be-
rättade om vad som är viktigast 
att tänka på när det gäller den 
dagliga hudvården. Rengö-
ring, anisktskräm och solskydd 
är väsentligt, säger Angelica.

Finns det något man bör 
vara försiktig med?

– Du ska inte utsätta huden 
för hårda väder- och vindför-
hållanden. Solen har stor in-
verkan på hudens åldrande. 
Jag rekommenderar alltid sol-
skydd i eller ovanpå dagkrä-
men.

Är fler hudvårdskvällar 
att vänta?

– Ja, vi kommer att fortsätta 

med liknande arrangemang en 
gång varannan månad. Nästa 
hudkväll är redan inplanerad 
och kommer att hållas den 14 
april. Detta var en första test, 
det är möjligt att upplägget 
blir annorlunda nästa gång. Vi 
får se, avslutar Angelica Berg.

Uppskattad hudvårdskväll i Bohus
– DocMorris bjöd in sina kunder– DocMorris bjöd in sina kunder
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Angelica Berg, diplomerad och auktoriserad hudterapeut, höll ett informativt föredrag när 
DocMorris Apotek bjöd in sina kunder till en särskild hudvårdsträff i torsdags. Gunilla An-
dersson, Pia Ahlberg och Paula Caceres var några av besökarna.

När regionfinalen av Handboll i tvåan avgjordes i Angereds Sporthall lyckades Nödingeskolan 
klass 2 rosa knipa en bronspeng.


