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NÖDINGE. I närmare tio 
år har fritidshemmens 
dag firats på Nöding-
eskolan.

Som sig bör denna 
dag så förvandlas skol-
gården till en stor akti-
vitetspark.

I strålande solsken 
fick besökarna uppleva 
alltifrån säckhoppning 
och bollekar till pilkast-
ning och tipspromenad.

Det var en soldränkt skol-
gård som välkomnade besö-
karna till fritidshemmens dag 
i Nödinge. Under timmarna 
tre pågick aktiviteter som 
personalen regisserat till-
sammans med barnen.

– För mig är det första 
gången, men jag vet att per-
sonalen är varma i kläderna 
och vet hur rutinerna går till. 
Man har förberett den här 
dagen i minsta detalj. Just att 
man väver in barnens skol-
kunskaper i fritidsverksam-
heten tycker jag är suveränt, 
förklarar Kari Sälgfors, 
enhetschef för förskoleklass 
och fritidsverksamheten i 
Nödinge.

– Samarbetet skola fritids 
är något som jag uppmuntrar 
och gärna vill utveckla, till-
lägger Kari.

Föräldrar, släkt och 
vänner som besökte tisdags-
eftermiddagens tillställning 
på Nödingeskolan såg ut 
att trivas. De pengar som 
arrangören fick in i form av 

försäljning av lotterier, bröd, 
loppis, växter och korvgrill-
ning kommer verksamheten 
till del i form av bland annat 
nya leksaker.

– När man blickar ut över 
folkhavet och ser all rörelse 
och glädje känns det väldigt 
bra, avslutar Kari Sälgfors.

Aktivitetsfylld dag på Nödingeskolan
– Den festliga traditionen hålls vid liv

PÅ NÖDINGESKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ullas kör underhöll med afrikanskinspirerad musik.

Mitt i prick för William.

Fikaförsäljningen gick som 
smör i solsken.
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Köper du
30 liter Alcro Bestå
målningssystem så 

får du ett hembesök av 
Colorama Fasadexpert
(värde 595:-) och 5 liter

Delfi n Grovrent
(värde 258:-) 

Hög tid att
förnya fasaden?
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