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Kortet gäller från 1 juni 
till 31 augusti. För mer 
information kontakta någon 
av Sportlifes klubbar. 
Sportlife Exclusive har 20 års 
åldersgräns, Vårväderstorget och 
Lindome 18 år.
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TRÄNA HELA 
SOMMAREN!
Träna på alla Sportlifes klubbar för endast:
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Ballongsläppet på fotbollsplanen symboliserar att sommarlovet har startat för eleverna på Fuxernaskolan.

Släpp ballongerna loss det är lov

Ingen kan ha undgått debat-
ten om huruvida skolav-
slutning ska ske i kyrkan 
eller inte. På Fuxernaskolan 
bestämde man sig för att låta 
eleverna samlas i aulan.

– Det har varit många dis-
kussioner fram och tillbaka, 
men det här konceptet blev 
bra. Jag tror att alla var nöjda, 
säger Malin Pettersson i 
föräldrarådet.

Lågstadiet var först ut och 
därefter var det mellansta-
diets tur att ta plats i aulan. 
Samtliga klasser fick äran 
att stå på scen och framföra 
en valfri sommarvisa. Det 
hela avslutades med att alla 
stämde upp i den svenska 
nationalsången.

Efter besöket i aulan 
stundade ballonguppsläpp 
på fotbollsplanen. Himlen 
färgades gulblå och eleverna 
kunde konstatera att det 
efterlängtade sommarlovet 
äntligen hade infunnit sig.

– Det är andra året som 
vi har ballonguppsläpp. Det 
symboliserar att lovet har 
startat. Förra året var det 
föräldrarådet som sponsrade 
med ballonger, men nu tog 
skolan den kostnaden, berät-
tar Malin Pettersson.

Föräldrarådet å sin sida 
såg till att samtliga elever och 
lärare kunde njuta av tårta, 
saft och kaffe i klassrummen. 
Ett uppskattat inslag.

– Vi är ett tiotal personer 

som finns med i föräldrarå-
det för låg- och mellansta-
diet. Vi försöker samarbeta 
med skolan i olika frågor och 
har ungefär tre möten per 
termin. Rektor Daniel Mag-
nusson närvarar alltid på 
mötena och det gör att vi får 
en bra dialog, säger Malin.

Hur är stämningen på 
Fuxernaskolan?

– Den är bra och det känns 
att det är en förändring på 
gång. Skolan i Lilla Edet har 
fått oförtjänt dåligt rykte. Nu 
är det mycket som händer 
och det känns positivt, avslu-
tar Malin Pettersson.

LILLA EDET. Sommarlovet har börjat.
I onsdags firades skolavslutningen på Fuxerna-

skolan.
Traditionen att gå till kyrkan hade bytts ut mot 

en gemensam samling i aulan.

Av Fuxernaskolans mellanstadieelever utnämndes Felicia 
Larsson till ”Bästa kamrat”. Felicia erhöll diplom som sko-
lans rektor, Daniel Magnusson, undertecknat.

Årets skolavslutning tog sin början i aulan.

– Skolavslutning firades på Fuxernaskolanrnaskolan
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