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ÄLVÄNGEN. I onsdags 
avslutades Skapande 
skola hos årskurs 2 på 
Älvängenskolan.

Finalen utmynnade i 
en sång- och rörelse-
stund i gymnastiksalen.

Melodier som elev-
erna själva gjort fram-
fördes på ett lustfyllt 
sätt.
Det var många leenden och 
skratt när Älvängenskolans 
elever i årskurs 2 satte punkt 
för sin skapandeverksamhet 
som har pågått vid fem olika 
tillfällen.

– Skapande skola är en 
satsning som finansieras 
med pengar från kulturrå-
det. Således innebär det inga 
kostnader för den enskilda 
skolan, förklarar Heléne 
Gustafsson, pedagog på Ale 
Kulturskola.

Tillsammans med två kol-
legor såg Heléne till att för-
gylla onsdagsförmiddagen i 

Älvängen. Barnen fick sjunga 
tillsammans, visor som de 
själva gjort på ämnet krop-
pen.

– Eleverna får använda 
både känslor och sinnen, puls 
och rytm, säger Heléne.

– Det är härligt att se hur 
barnen växer i sitt skapande 
under resans gång, de vågar 
mer i sina rörelser och tar ut 
svängarna i större omfatt-
ningar efter några träffar.

Eleverna har även gjort 
små skulpturer av människor 

och teckningar, som visades 
upp i samband med avslut-
ningsarrangemanget. 

– Skapande skola vänder 
sig till årskurs 2, 5 och 8. 
Tyvärr är det inte alla skolor 
i Ale som givits möjlighet 
att ta del av denna verksam-
het, då en del tackat nej. Lite 
underligt kan tyckas då det 
är en resurs som inte kostar 
något, avslutar Katarina 
Dahlbäck.

JONAS ANDERSSON

NOL. Nolskolans elever 
vandrar oförtrutet 
vidare.

Utmaningen ligger 
i att kopiera Göran 
Kropps bedrift att ta 
sig till Nepal och foten 
av Mount Everest – om 
än inte i praktiken.

Hittills har barnen 
avverkat 6 098 kilome-
ter av totalt 11 407.

”Nolskolan mot toppen – 
Högt i det blå” startade 30 
september i fjol och slutda-
tumet är satt till den 23 maj.

– Det var samma dag som 
Göran Kropp 1996 nådde 
toppen av Mount Everest, 
berättar vandringsprojek-
tets initiativtagare Ragne 
Bengtsson.

Mr Mountain (Fredrik 
Blomqvist) och Mr Bike 
(Martin Johansson) fanns 
med när projektet startade. 
I förra veckan dök bröderna 
upp på skolgården igen, till 

elevernas förtjusning men till 
Ragne Bengtssons förtret.

– Ni är odugliga! Ni ska 
inte vara här utan i norra Iran 
om allt vore som det skulle. 
Vad gör ni här? 

– Vi kom till rondellen i 
Surte, men sedan visste vi 
inte vilken väg vi skulle ta. 
Var inte arg Ragne, vädjade 
Mr Mountain och Mr Bike.

Till slut blev det en förso-

ning och tillsammans med 
Bullerbyns elever stämde 
man upp i den sång som är 
knuten till projektet. Det 
blev allsång, så att skoltaket 
nästan lyfte.

– Vi hoppas verkligen 
kunna nå vårt mål och just nu 
ser det lovande ut, men det går 
inte att ta ut något i förskott, 
avslutar Ragne Bengtsson.

JONAS ANDERSSON

Skapande skola med tema kroppen

Dans, rörelse och många skratt när Skapande skola avsluta-
des i Älvängenskolans gymnastiksal.

Vandrar vidare mot toppen

Mr Mountain (Fredrik Blomqvist) och Mr Bike (Martin Jo-
hansson), som symboliserar projektet ”Nolskolan mot 
toppen – Högt i det blå”, hälsade på oss Bullerbyns elever i 
förra veckan. Tillsammans ska Nolskolans elever ha vandrat 
6 098 kilometer innan den 23 maj.

ALAFORS. En stark 
berättarföreställning.

Det var vad eleverna 
i årskurs 9B på Himla-
skolan fick till sig när 
de gästades av Mast-
huggsteatern i förra 
veckan.

Åsa Bodin-Karlsson 
och Hans Brorson satte 
avtryck med ”Mirad 
och hans mor”.

När börjar ett krig? Och när 
tar det slut – när man slutat 
skjuta, eller när man slutat 
hata? Mirad och hans mor är 
en föreställning om hämnd 
och försoning, som Himla-
skolans niondeklassare fick 
uppleva på ett alldeles speciellt 
sätt. Skådespelarna Åsa Bodin-
Karlsson och Hans Brorson 
agerade i klassrummet med 
publiken tätt inpå sig. 

Klassrumsföreställningen 
föregicks av en workshop där 

ungdomarna fick lära sig tea-
terkonstens grunder i kombi-
nation med enklare övningar.

– Vi diskuterade också 
ämnet hämnd och försoning, 
förklarar Hans Brorson.

Mirad och hans mor hand-
lar om ett krig i forna Jugosla-
vien. Mirad och hans mamma 
slits ifrån varandra, båda tror 

att den andra är död, båda bär 
på djupa sår.

– Pjäsen väcker ofta starka 
känslor. Av den anledningen 
dröjer vi oss kvar i klassrum-
met så att eleverna kan ställa 
frågor och få svar på sina fun-
deringar, avslutar Åsa Bodin-
Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Känsloladdad klassrumsteater

”Mirad och hans mor” är en känsloladdad berättarföreställ-
ning som Hans Brorson och Åsa Bodin-Karlsson framför på 
ett mästerligt sätt.

SURTE. Nyligen samlades 
ett tiotal medlemmar i Surte 
missionskyrka, för att dis-
kutera möjligheten att ar-
rangera en vårmarknad i år. 
Under många år har försam-
lingen arrangerat en mycket 
välbesökt och omtyckt höst-
marknad och nu bestäm-
de man sig för att ha en vår-

marknad 21 april.
Nu planeras det för det 

väldigt populära kaklot-
teriet. Dessutom har man 
second hand/loppmarknad, 
godishjul, våffelservering 
och korvgrillning. För dem 
som vill pyssla i trädgården 
eller i blomkrukan, finns 
möjlighet att vinna olika 

redskap och även att köpa 
små plantor.

Om man i stället vill 
pyssla om bilen inför som-
maren, så kan man välja ett 
bilvårdslotteri. Man kan 
också köpa lotter för att 
försöka vinna en 3-rätters 
middag.

❐❐❐

Surte missionsförsamling utökar verksamheten

ÄLVÄNGEN. Viktor 
Thorsson i 1B på 
Älvängenskolan skrev 
ett brev till kommun-
ledningen, men glömde 
kontaktuppgifterna.

I fredags fick han inte 
bara svar på sin fråga, 
han fick även träffa 
politikerna. 

Frågan som Viktor tillsam-
mans med sin mormor för-
fattade till kommunledning-

en i ett brev löd: Varför får 
inte barn köra bil? 

Han berättade också om 
sitt förslag att barn kunde få 
köra minibilar och gå i mini-
bilskola. 

– Jag blev jätteglad för ditt 
brev och det kommer alltid 
att finnas kvar hos oss på 
kommunhuset, sa Kommun-
styrelsens ordförande Mikael 
Berglund (M) när han till-
sammans med utbildnings-
nämndens ordförande Elena 
Fridfelt (C) besökte klassen 

på Älvängenskolan i fredags. 
Som svar på Viktors fråga 

förklarade han att barn inte 
får köra bil därför att det är 
farligt och att man måste vara 
rädd om barnen. 

Politikerna passade även 
på att berätta för klassen om 
hur de jobbar och svarade på 
elevernas frågor. 

– Jag vill också bli politi-
ker, sa Viktor bestämt och 
blev lovad att få vara med på 
ett möte.

JOHANNA ROOS

Viktor är hittad!
Viktor Thorsson från Älvängen som skrev ett brev till kom-Viktor Thorsson från Älvängen som skrev ett brev till kom-
munledningen var glad över att få träffa Mikael Berglund munledningen var glad över att få träffa Mikael Berglund 
(M) och Elena Fridfelt (C).(M) och Elena Fridfelt (C).

En okänd Viktor 
har tillskrivit 
kommunled-
ningen och nu 
vill politikerna 
Elena Fridfelt 
(C) och Mikael 
Berglund (M) 
svara.
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Växer tillsammans genom GRo
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ÄLVÄNGEN. Kommun-
styrelsen efterlyser 
knappt skrivkunnige 
Viktor från Älvängen.

naturen Viktor från Älvängen 
som för en tid sedan skickat 
in en skrivelse till de styrande 
i kommunen. Hans synpunk-

ll l f " i i

termärken. Vi har sökt via 
förskolorna i Älvängen, men 
det finns ju fler än en Viktor. 
Därför vädjar vi nu via tid-
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Viktor, var är du?

Faksimil från Alekuriren vecka 
8, 2012.

Medlem Väst


