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En viktig del av all gymnasie-
utbildning är internationali-
sering och global utveckling 
–  Elfhems gymnasium utgör 
inget undantag.

– Vårt mål är att alla lär-
lingar ska erbjudas ut-
landspraktik under sitt tredje 
år. Vi är övertygade om att det 
är mycket lärorikt för unga 
människor att möta andra 
länders befolkning och sätta 
sig in i deras perspektiv, be-
kymmer och glädjeämnen. I 
en tid när hållbar utveckling 

och klimatfrågor är centrala 
behöver man med egna ögon 
se hur vårt sätt att leva hänger 
ihop med andra länders vill-
kor, säger rektor Carl Ny-
ström.

Beroende på programin-
riktning kommer olika länder 
att vara aktuella och just nu är 
planen att nästa års treor på 
Elfhems gymnasium skall åka 
till Gambia i tre veckor på ut-
landspraktik. 

– Våra elever kommer att 
delta i skolbyggen, försko-

le- och skolverksamhet och 
träffa gambianska ungdomar 
på en yrkeshögskola, säger 
Nyström.

Att valet föll på Gambia 
beror på att det sedan länge 
funnits ett livaktigt svenskt 
arbete genom Svensk-Gam-

bianska Föreningen. Genom 
åren har samarbetet resulte-
rat i många skolbyggen och 
uppstart av produktionskol-
lektiv i byar långt in i landet, 
intensivt hälso- och upplys-
ningsarbete.

– Som helhet tror vi att vi 
kan göra nytta, lära oss mycket 

och få fantastiska upplevelser 
för eleverna genom att ordna 
utlandspraktik i Gambia, av-
slutar Carl Nyström.

ALAFORS. I fredags var 
det guldfest på Ahla-
fors Fria Skola.

Det firades med glass 
och chokladsås.

Tidigare i veckan 
hade såväl killarna som 
tjejerna i årskurs 9 
vunnit DM-slutspelet i 
ultimate.

Ahlafors Fria Skola prenume-
rerar på medaljer i ultimate-
sammanhang. När årets upp-
laga av Skol-DM avgjordes i 
Skatås visade alaforseleverna 
sin överlägsenhet. Killarna 
vann sin grupp och direktkva-
lificerade sig till finalen, som 
de vann med 8-0. 27-1 blev 
målskillnaden totalt.

– Vad säger man? Det är 

klart man är stolt över deras 
insats, säger idrottslärare 
Stefan Horn som också fick 
se tjejerna sopa banan med 
sina konkurrenter.

– Tjejerna spelade hela 
turneringen med en spelare 
för lite på plan, men vann, 
trots det, alla fyra matcherna. 
Imponerande eftersom de 
andra lagen hade avbytare 
och fulla lag, förklarar Stefan 
Horn.

Resultatraden blev 8-0, 
6-2, 5-1 i gruppspelet och 
finalen vanns med 3-1.

Varför är Ahlafors Fria 
Skola så duktiga i ultimate?

– Vi är vana vid spelet och 
har tränat ganska mycket 
uppe på Sjövallen, säger 
Stefan Horn.

Ultimate, som i folkmun 

benämns som frisbee, är ett 
lagspel med sju spelare. Plan-
storleken är att likna vid en 
fotbollsplan. Poäng får det 
lag som lyckas fånga disken 
i målområdet. När det sker 
byter lagen sida för att skapa 
rättvisa vindförhållanden.

– Som spelare är det bra att 
vara snabb, då det är ett man-
mot-man spel och där det 
gäller att skapa ytor. Att vara 
lång är heller ingen nackdel.

Nästa DM-uppdrag för 
Ahlafors Fria Skola blir den 
21 maj då man står som värd 
för gruppspelet i fotboll. 
Spelplats är Sjövallen.

NYGÅRD. Var det den 
sista musikalen vi såg 
på Nygårdsskolan?

Det vill ingen tro.
Skolan hotas av 

nedläggning, men får 
elever, personal och 
föräldrar som de vill 
förändras ingenting.

Den senaste tiden har präg-
lats av diskussioner om 
huruvida byskolorna i Lilla 
Edets kommun ska läggas 
ner eller inte. Nygårdsskolan 
är en enhet som hänger löst 
och skulle förslaget klubbas 
igenom på fullmäktige i nästa 
vecka får barnen Tingbergs-
skolan som ny hemvist.

Skoldebatten har emeller-
tid inte låtit påverka eleverna 
i deras förberedelser inför 
årets musikal. Under tre 
veckors tid har det repeterats 
och i onsdags morse skedde 
den efterlängtade premiä-
ren. En hel del föräldrar och 
syskon fanns på plats för att 
bevittna Nygårds Talanger 
2011.

Högt tempo
Det blev en show i högt 
tempo där sång och musik 
varvades med sketcher, dans-
nummer och diverse andra 
tricks. Hjalmar Nilsson och 

Mathias Höglund lotsade 
publiken genom de olika 
scenframträdandena och när 
avslutningssången klingat ut 
smattrade applåderna.

– Om det här var den sista 
musikalen på Nygårdssko-
lan? Det får vi inte hoppas. 
Givetvis finns det en liten 
oro, men vi tror givetvis att 
skolan ska få leva vidare, 

säger barnskötare Marie 
Karlsson.

Det vore synd om den 
stolta traditionen skulle gå i 
graven.

Gambiadag på Elfhems gymnasium

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Emmie Svensson Nordlander smakade av den gambianska 
maten som serverades. Gott tyckte hon.

I tisdags var det Gambiadag på Elfhems gymnasium i 
Lödöse.

LÖDÖSE. Det var afrikainspirerat på Elfhems gym-
nasium i tisdags.

Det bjöds gambiansk mat, musik och sång.
Besökarna rycktes med i den festliga stämning 

som präglade arrangemanget.

Guldfest på Ahlafors Fria Skola
– Dubbla segrar i Skol-DM

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Guldgänget! Ahlafors Fria Skola tog dubbla guld i årskurs 9 när Skol-DM i ultimate avgjordes 
i Skatås i förra veckan. 

Talangtätt på Nygårdsskolan

PREMIÄRBESÖKARE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Musik, sång och dans i en härlig blandning när Nygårds Ta-
langer 2011 visade upp sig.

Bollkonstnärer fanns det också plats för.

De allra yngsta eleverna på Nygårdsskolan framförde ”Petts-
son”.

MUSIKALENS MÅL
Nygårdsskolans mål med musikar-
betet är bland annat att:
• Alla, både barn och vuxna är del-
aktiga i ett gemensamt arbete
• Alla, både barn och vuxna är med 
på sina villkor
• Stärka barnens självförtroende
• Träna på något utanför rutinerna
• Träna på att kommunicera på 
olika sätt
• Utveckla demokratisk medve-
tenhet
• Barnen arbetar efter sina förut-
sättningar och förmåga
• Det ska vara roligt och lärorikt

– Show med musik, sketcherr och tricksoch tricks


