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Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

Upp till

33%
rabatt

KUNGÄLVS 

TRÄ 

   -  En lönande 

bekantskap

- Mer än bara lokaltidning

Nyhetstips till vår 
sommarbilaga!
Vi behöver Er hjälp att 
fylla vårt sommarnummer.
Känner du någon med ett udda intresse, 
ett udda yrke eller en unik livsstil?

Vi är också intresserade av Era lokala 
smultronställen. Låt fler få ta del av dem.

Tipsa oss snarast!

Johanna Roos
0707-79 55 44
johanna@alekuriren.se

NÖDINGE. En dag helt i 
matematikens tecken.

Aktiviteter genomför-
des såväl inne i klass-
rummen som ute på 
skolgården.

– Det gällde allt från 
matematiska begrepp 
till taluppfattning och 
geometri, förklarar 
lärare Malin Johansson.

På Nödingeskolan har det 
numera blivit en tradition att 
arrangera Matematikens dag 
fram på vårkanten. Då får 
samtliga elever i årskurs F-5 
genomföra diverse olika hjärn-
gymnastiska övningar.

– Det började med att vår 
konstpedagog integrerade ma-
tematiken i sin undervisning. 
Nu har vi tagit det ett steg 
längre och samtliga pedagoger 
är involverade i den här dagen, 
berättar Malin Johansson.

Nu är det i ärlighetens 
namn inte bara matematik som 
tillämpas i övningarna. Svens-
ka, NO och idrott är andra 
ämnen som har sin naturliga 
plats under Matematikens dag.

– Vi har fått en otrolig re-
spons från barnen, så det här är 
verkligen något som vi tänker 
bygga vidare på i framtiden. 
Det skadar inte att gnugga ge-
niknölarna lite extra en dag om 
året, avslutar Malin Johansson.

Matte i fokus på Nödingeskolan
– Eleverna fick lösa kluriga uppgifter

PÅ NÖDINGESKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tärningen bestämde vilken övning som väntade eleverna.

Barbamamma dök upp när Matematikens dag arrangerades 
på Nödingeskolan.


