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NÖDINGE. Inte ett år 
utan att Fritidshem-
mens dag firas på 
Nödingeskolan.

2012 var inget 
undantag.

297 barn, 155 pojkar 
och 142 flickor, deltog i 
festligheterna.

När Nödingeskolan arrang-
erar Fritidshemmens dag 
förvandlas skolgården till ett 
folkmyller. Det är lotterier, 
servering, pysselstationer 

och lekar som samsas om 
utrymmet.

Samtliga barn bjöds på 
korv med bröd som mellan-
mål och även föräldrar hade 
möjligheten att köpa något 
att äta. Det var full fart från 
klockan tre på eftermiddagen 
och alla verkade stortrivas.

– Vi försöker att utveckla 
arrangemanget för varje år 
som går och alla involverade 
bidrar med sin del, förklarar 
Kerstin Jonsson.

JONAS ANDERSSON

Traditionellt firande på Nödingeskolan

Workshop där symaskinen stod i centrum.Gipsmålningen lockade barnens intresse.

ALAFORS. Himlaskolans 
cafeteria har fått en 
rejäl ansiktslyftning.

Det är tack vare elev-
erna.

På elevens val måla-
des tavlor, snickrades 
bänkar och annat 
pyssel som bidragit 
till att skolan fått ett 
betydligt fräschare 
uppehållsrum.

På elevens val-dagarna, som 
infaller ett par gånger per 
termin, sker undervisning 
i ämnen som ligger utan-
för den annars strikt följda 
läroplanen. På Himlaskolan 
arbetar man åldersintegre-
rat vid dessa tillfällen, vilket 
stärker sammanhållningen 
årskurserna emellan.

Senast som det var 
elevens val hade bildlärare 
Anette Gustafsson bjudit 
in den kände gatukonstnären 
Joakim Stampe.

– Det finns ett stort 
intresse för graffiti och då 
tyckte vi det var lämpligt att 
bjuda in en mästare inom 
denna teknik, säger Anette.

– Eleverna fick ta del av 
Joakims kunskaper och bland 
annat se honom måla flagg-
stångsfundamentet som står 
på skolgården. Det var en 
mycket kreativ process.

Inspirerade av Joakim 
Stampe och med stor energi 
gav sig eleverna i kast med att 
tillverka målningar att hänga 
upp i skolans cafeteria och 
tillika uppehållsrum.

Slöjdsalarna var hemvis-

telse för de elever som valt 
att färdigställa en ny, nästan 
fem meter lång bänk. Trä-
slöjdarna snickrade och i tex-
tilsalen skedde sista touchen 
med dynor och annat där 
eleverna valt sitt eget tyg.

– Jag är djupt impone-
rad. Eleverna svarade för ett 
fantasiskt arbete, berömmer 
slöjdlärare Jan-Erik Pet-
tersson.

– Det var kul och förhopp-
ningsvis är vi elever lite mer 
aktsamma om de saker som 
vi själva har tillverkat, säger 
Oskar Thompson 7B och 
Maria Ruuska 6A.

Nästa projekt på elevens 
val blir att smycka ut bamba-
salen.

Ansiktslyft för Himlaskolans cafeteriaAnsiktslyft för Himlaskolans cafeteria

PÅ HIMLASKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Himlaskolans cafeteria har försetts med vackra målningar skapade av, från vänster: Malte 
Leifsson, Anna Gunvaldsson, Sofia Perkhed, Josefine Wintell och Linda Fagrelius. Längst till 
höger ses bildlärare Anette Gustafsson.

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!
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