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BOHUS. I förra veckan 
bjöd eleverna i klass 2 
a och b på Bohusskolan 
in till en musikal.

Kvällens tema var 
rymden.

Närmare 150 perso-
ner tog del av föreställ-
ningen i aulan.

Under hela vintern har elev-
erna i årskurs 2 på Bohus-
skolan arbetat med tema 
rymden. Detta mynnade ut 
i en musikal, som visades vid 
två olika tillfällen på torsda-
gen. Först skedde en dagfö-
reställning för övriga elever 
på skolan och senare på kväl-
len var det föräldrar, släkt 
och vänner som hade nöjet 
att åtnjuta underhållningen.

– Jag är verkligen stolt 
över barnen. De gjorde 
verkligen ett formidabelt 
framträdande, säger lärare 
Camilla Högberg.

– Ett värdegrundsarbete 
ligger också till grund för 
projektarbetet. Förutom 
att eleverna har fått lära sig 
mycket om de olika plane-
terna har vi pratat om kam-
ratskap. Det viktigaste är inte 
vem man är utan hur man är. 
Det var det underliggande 
budskapet i musikalen, avslu-
tar Camilla Högberg.
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Eleverna i årskurs 2 a och b på Bohusskolan visade upp sin 
musikaliska rymdresa.

Publiken fick lära sig det mesta om jordens olika planeter.

Ett värdegrundsarbete låg också till grund för Bohusskolans rymdtema.

PRISVÄRDA GOURMET-
PAKET HOS EM!

Just nu har vi ett smaskigt erbjudande för dig som vill förnya matrummet inför vårens 
alla fester. Vi har kombinerat prisvärda matsalspaket för alla smaker, kompletta med bord och stolar. 

Ett av dem innehåller vår nya möbelserie ”Lodge”, med skön New England känsla. Alla 
paket märkta med ”snabb leverans” kommer inom tio dagar. Lite mera du!

SNABB 
LEVERANS!

MÖJA Matbord i vitlack. L 180 cm B 90 cm H 75 cm 
2295:- L 140 cm 1995:- Tilläggsskiva 50 cm 495:-
STINA Stol med kort klädsel 1095:- lång klädsel 1195:-

ADA Stolsdyna Ø 35 cm 
99:-/st. Finns i fl era färger.

4-PACK 

Du sparar 97:-
  299:-

PARIS Matbord i vitlack med ben i krom. L 170/270 cm 
B 100 cm H 73 cm 4295:- inkl. två iläggsskivor à 50 cm. 
THEO Stol 695:- Finns i fl era färger.  5995:-

PAKETPRIS! 
MATBORD OCH SEX STOLAR

Du sparar 2470:-

SNABB 
LEVERANS!

www.em.com
INRED NU, BETALA OM 6 MÅNADER. Ingen ränta eller avgiftertillkommer. Kreditgivare 
Handelsbanken Finans. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker eller längst t.o.m. 17 april.

0%
RÄNTA I

6 MÅNADER

7995:-
Du sparar upp till 1470:-

PAKETPRIS! 
MATBORD 180 CM OCH SEX STOLAR

LODGE Matbord L 190 cm 
B 95 cm H 75  cm 4995:- 
inkl. två iläggsskivor 
à 50 cm. Stol 1195:- 
STINA Stol med kort 
klädsel 1095:- lång 
klädsel 1195:- Buffé 
B 160 cm 5995:- LEXÖ 
Kökssoffa L 140 cm 
4995:-STINA Soffdyna 695:-

EM Bäckebol
Bäckebol Köpcentrum. Tel 031-52 77 00.
Mån-Fre 10-19. Lör 10-16. Sön 11-16.


