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Klass 3 rosa på Nödingesko-
lan tog brons i Göteborgsre-
gionens handbollscup förra 

året. Intresset för handboll 
ökade ytterligare i klassen 
efter det och till årets Vakn-

acup fick man anmäla två lag 
för att alla skulle få vara med.

4S vann sin årskurs i Göte-
borgsregionen och axlade fa-
vorittrycket med den äran i 
Älvängens Kulturhus.

– Stolta vinnare var till-
baka i skolan på måndagen. 
Barnen diskuterade gemen-

Lyckliga handbollsvinnare! När Vaknacupen avgjordes i Älvängens Kulturhus kammade Nödingeskolan hem två guld i årskurs 3 och 4.

NÖDINGE. Domare, åkla-
gare, polis, brandman, sjuk-
sköterska, bibliotekarie eller 
lärare. Vad ska jag välja? 
Den frågan ställde sig nog 
många samhällstvåor på Ale 
gymnasium, efter att ha träf-
fat de olika yrkesrepresen-
tanterna. 

Under en förmiddag fick 
eleverna i årskurs 2 på sam-
hällsprogrammet möjlig-
het att träffa tre olika yr-
kesrepresentanter. Åter-
kommande frågor var : Vad 
är det bästa med ditt jobb? 
Hur ser en vanlig dag ut på 
jobbet? Vad tjänar man i ge-
nomsnitt? Vilken utbild-
ning krävs för ditt yrke? Är 
det svårt?

Hanna Forsell Louarn, 
hovrättsfiskal, svarade en-
gagerat på elevernas frågor 
och uppmuntrade dem att 
satsa på juridik om de var 
”beredda att kavla upp är-
marna”, det vill säga studera 
länge och sedan satsa på ett 
arbete som ställde intellek-
tuella krav på dem. 

Det bästa med yrket är 
att man känner att det är 
ett viktigt arbete eftersom 
man bidrar till ett rättssä-
kert samhälle, ansåg hon. 
Det svåraste med jobbet var 
att det kunde vara pressan-
de. Eftersom det är viktigt 
att fatta rätt beslut tänker 
man mycket på jobbet även 
på fritiden.  

En bra lön ger dig eko-
nomisk trygghet och ett be-
kvämare liv, vilket inte alls 
är oviktigt. I allmänhet har 
jurister bra lön. Vissa har 
mycket hög lön, men ofta 
är det nog så att ju mer man 
tjänar, desto mindre fritid 
har man, vilket kan vara 
till nackdel när man bildar 
familj, berättade Hanna 
Forsell Louarn vidare. 
Mest tjänar jurister i regel 
på de stora advokatbyråer-
na. En domare ligger på en 
lön på cirka 50 000 kr i må-
naden (före skatt), men för 
att nå dit ska du ha studerat 
på universitet i minst fyra 
och ett halvt år samt arbe-

tat och vidareutbildat dig i 
cirka 8 år. 

FOTNOT. En hovrättsfiskal ut-
bildar sig till domare vilket tar 
cirka fyra år.                         ❐❐❐

Hovrättsfiskal besökte gymnasieelever
Hovrättsfiskal Hanna Forsell Louarn berättade om sitt yrke för eleverna i årskurs 2 på sam-
hällsprogrammet.
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samma upplevelser, de skrev 
om dem på datorerna och i 
skoldagböckerna, berättar 
lärare Kristina Hellström.

– Att göra och uppleva ge-
mensamma aktiviteter utan-
för skolan tillsammans med 
barn, föräldrar och lärare vitt-
nar om ett brett socialt nät-
verk som är viktigt inför fram-
tiden. Aktiva barn blir också 
mer mottagliga för arbetet i 
skolan, att utöva fysisk akti-
vitet gör att man orkar mer. 
Barnen är vana att i idrotten 
samarbeta, ha kul och ställa 

upp för varandra. Det vikti-
gaste på idrotten är inte att 
vinna utan att ha roligt till-
sammans. Man stöttar om 
man missar, man blir hjälpt 
om man inte förstår och på-
hejad av sina kompisar oav-
sett lag. Tillsammans blir vi 
oslagbara är vårt motto, säger 
Kristina.

I Vaknacupen var det 
5-manna spel som tillämpa-
des med minst två tjejer på 
planen samtidigt. 

– Det var jätteroligt och 
extra kul att vi lyckades vinna, 

säger Simon Möller och 
Sara Persson.

Segrande lag i årskurs 3 
fick 1000 kronor i prispeng-
ar, årskurs 4 räknade in 1500 
kronor, och årskurs 5 kamma-
de hem 2500 kronor.

– Pengarna ska vi använda 
till en klassresa nu till våren, 
berättar Simon.

Vinnare i årskurs 5 blev 
Madenskolan.

Nödingeskolan vann dubbelt i VaknacupenNödingeskolan vann dubbelt i Vaknacupen

NÖDINGE. Nödingeskolan regerar i handboll.
Det blev dubbla segrar när Vaknacupen avgjor-

des i Älvängens Kulturhus.
Årskurs 3 och 4 tog guld i Ale HF:s välarrang-

erade skolturnering.

PÅ NÖDINGESKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Ale HF:s skolturnering i handboll blev ett lyckat arrangemang


