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ÄLVÄNGEN. I tisdags 
fick eleverna i årskurs 
fyra och fem på Maden-
skolan ett unikt tillfälle 
att öka sin förståelse 
för andra människor. 

De fick prova på hur 
det känns att sitta i 
rullstol och dessutom 
utövade de en bollsport 
med ögonbindel.

Eleverna lyssnade spänt när 
Dick Stenberg från Göte-
borgs handikappidrottsför-
bund berättade om hur det 
är att sitta i rullstol. För att 
de skulle kunna sätta sig in 
i hans situation fick elever-
na själva testa att köra mellan 
en rad koner. I två lag tävla-
de de mot varandra om den 
snabbaste tiden.

Under dagen gästades man 
även av två medlemmar från 
FSBU – Föräldraföreningen 
för synskadade barn och ung-
domar.

17-åriga David Lara 
Levén drabbades av en ge-
netisk ögonsjukdom när 
han var sju år, vilket är orsa-
ken till att han enbart har 10 
procents syn. Han introduce-
rade en ny sport för elever-
na, nämligen Goalball. Alla 
spelare bär ögonbindel och 
bollarna som man försöker 
få in i mål har små bjällror i 
sig så man hör var de befin-

ner sig. Även Åsa Alverstedt 
från samma förening besökte 
klasserna under onsdagen för 
att ge en inblick i hur det är 
att vara synskadad. Aktivite-
terna var mycket uppskatta-
de hos eleverna.

Elever fick inblick i handikappades liv

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Att köra rullstol var inte så 
enkelt som de först trodde.

David Lara Levin, tv, lärde 
eleverna att spela Goalball.

Eleverna tävlade i att köra rullstolen mellan koner och sedan kasta en innebandyboll i mål.Eleverna tävlade i att köra rullstolen mellan koner och sedan kasta en innebandyboll i mål.

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook
facebook.com/alekuriren

Tinnitus?
Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se

�������	
�����	�������������

���������	
���

���������	
����
������������������������
��������	��
������

�
���������
�����
�
�������	����������
����	�����������������
���������	���� 

���������

���

���
����
�����

��������������
���� �!"�#��$	�%���

För en mer 
aktiv livsstil
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Ale Torg • Tel 0303-966 41 • www.blomsterriket.se
Öppet: Vardag 9.30–19.00 • Lördag 9.30–15.00 • Söndag 11.00–15.00

Ord pris 49:-CYKLAMEN

Ord pris 149:-
JÄTTEORMBUNKE

59:-
79:-

29:-

AZALEA

Reservation för slutförsäljning.


