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Behöver Ert företag hjälp med löpande bokföring och 
ekonomiska rutiner? Svart på Vitt är ekonomibyrån som älskar 
siff ror och att ha kontroll på dem. Säkra siff ror med andra ord. 
Det erbjuder vi dessutom till ett fast pris. 

Självklart har vi andra lösningar också, skräddarsydda för dig 
och ditt företag. 

Kontakta någon av oss för att ta reda på vad det kostar dig och 
ditt företag.

Säkra siff ror till fast pris!

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
E-mail info@svartpavittekonomi.se

www.svartpavittekonomi.se

Pensionärsdag
ALE • LILLA EDET

Fredag 6 maj kl 14.00-16.00
Bohus Servicehus

Stefan 
Ljungqvist

underhåller

Gert-Inge
Andersson
Trollhättan

MEDVERKANDE

ALLA PENSIONÄRER VÄLKOMNA
Kostnad 20:- inkl kaffe & smörgås

EN KOMPLETT BANK

0303-33 48 50
Göteborgsvägen 70, Älvängen E-post: alvangen@handelsbanken.se ÄLVÄNGEN

ALAFORS. Med tradi-
tionell bandklippning 
invigdes djurparken på 
Ahlafors Fria Skola.

Den högtidliga cere-
monin förrättades av 
Lars-Sture Björnsson 
som skrivit brev till 
eleverna.

Djurparkens öpp-
nande satte också 
punkt för en flera 
månader lång storyline.

Storyline är ett stimulerande 
arbetssätt både för elever 
och lärare. Det är en metod 
och ett förhållningssätt till 
elever, inlärning och kun-
skap. Metoden utvecklades i 
Skottland och har sedan spri-
dits över världen.

Storyline är elevaktivt 
och ämnesintegrerande, som 
utgår från elevernas tidigare 
kunskaper och erfarenheter. 
Genom så kallade nyckel-
frågor uppmanas eleverna 
att konstruera sina egna för-
klaringsmodeller och hypo-
teser innan de jämför dessa 
med verkligheten. Liksom 
alla berättelser innehåller 
storyline karaktärer. Genom 
karaktärerna får eleverna 
någon att identifiera sig med.

Starten för den storyline 
som eleverna på Ahlafors 
Fria Skola (årskurs F-3) har 

genomfört tog sin början 
med ett studiebesök på 
Nordens Ark. Efter studie-
besöket fick skolan ett brev 
från Lars-Sture Björnsson 
(Tobias Hellman) som 
behövde hjälp med att bygga 
upp en djurpark på en ö.

– Eleverna fick välja djur 
med den utgångspunkten 
att de skulle tåla det nord-
iska klimatet, säger lärare 
Susanne Johansson.

Elevernas arbeten
När Lars-Sture Björns-
son förklarat djurparken för 
invigd fick föräldrar, syskon 
och övriga besökare gå in i 
klassrummen och ta del av 

elevernas arbeten.
– Här ser du vår djurpark, 

som heter Mittön. Här lever 
hackspett, fjällräv, utter, 
knubbsäl, pingvin och varg 
för att nämna några exempel, 
berättar Fanny och Sara i 
klass 3.

– Vi har lärt oss mycket 
fakta om de olika djuren och 
besöket på Nordens Ark var 
väldigt roligt. Det häftigaste 
var att få se tigrar och snöleo-
parder, avslutar Fanny.

Djurpark invigdes på Ahlafors Fria Skola
– Lars-Sture Björnsson kom på besök

PÅ AHLAFORS FRIA SKOLA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lars-Sture Björnsson (Tobias Hellman) inviger djurparken på 
Ahlafors Fria Skola.

Djurparken Mittön.


