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NOL. Nolskolans elever 
är redo för en ny utma-
ning.

Nu handlar det om 
att ta sig till pizzans 
hemland – Italien.

Vandringsprojektet 
drog igång i tisdags.

Rom är en av världens mest 
kända och sägenomspunna 
städer. Den italienska huvud-
staden är målet för Nolsko-
lans nya vandringsprojekt, 
som sparkade igång i förra 
veckan. Den totala distansen 
att tillryggalägga är 4 674 
kilometer, vilket motsvarar 
vandringen till Rom och åter-
färden till Nol.

– Uppgiften för eleverna 
består i att gemensamt samla 
så många kilometer och mil 
att vi någon gång under läsåret 
uppfyller projektets målsätt-
ning. Målgången och slutet 
för våra vandringar lämnar 
vi nämligen öppet. En täv-
ling är utlyst mellan klasserna 

där det gäller att gissa den 
tidpunkt då vi avverkat hela 
sträckan. Varje klass får lämna 
ett förslag och den klass som 
kommer närmast rätt datum 
för vandringens målgång står 
som slutsegrare i denna lilla 
separata tävling, berättar ini-
tiativtagaren Ragne Bengts-
son.

Grundtanken för projektet 
är att Nolskolans elever ska 
erbjudas motion under skol-
dagen i form av promenader i 
skolans närhet.

– Vi har märkt att frisk luft 
och motion på ett positivt sätt 
stimulerar barnens arbets- 
och koncentrationsförmåga 
under lektionerna. Vår tro är 
att denna trend ska hålla i sig 
även i fortsättningen, samt att 
våra projekt också erbjuder 
många möjligheter till för-

djupning i skolämnen som 
matematik, religion, historia 
och geografi, säger Ragne 
Bengtsson.

Tisdagsmorgonens så kall-
lade kick off i gymnastiksalen 
blev en lustfylld tillställning. 
Ragne Bengtsson träffade 
pizzabagaren Glenn (Martin 
Johansson) från Göteborg, 
men blev inte särskild impo-
nerad av vad denne hade att 
erbjuda. Istället kontaktade 
Ragne sin gode vän Don Cal-
zone (Fredrik Blomqvist) 
som slöt upp och förklarade 
hur en riktig pizza ska bakas. 
Kontentan blev att Glenn 
och Don Calzone påbörjade 
en gemensam promenad till 
Rom – samma sträcka som 
Nolskolans elever ska vandra.
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Alla vägar bär till RomAlla vägar bär till Rom
– Nolskolan har 
inlett ny vandring

I förra veckan startades ett nytt vandringsprojekt på Nol-
skolan. Eleverna ska tillryggalägga 4 674 kilometer vilket 
motsvarar sträckan Nol-Rom tur och retur. Glenn (Martin 
Johansson) Ragne Bengtsson och Don Calzone (Fredrik 
Blomqvist) är frontfi gurer för projektet.

VANDRINGSPROJEKT

Tidigare vandringsprojekt som 
genomförts på Nolskolan:
Jorden Runt (2007/08)
Europaresan (2008/09)
Vandra för varandra (2009/10)
Viva la vida (2010/11)
Nolskolan mot toppen (2011/12)

NOL. Kan pedagogiskt 
hygienarbete riktat till 
barn minska sjukfrån-
varon i infektioner?

Det är målsättningen 
med HYFS-projektet 
som genomförs runtom 
i Västra Götaland.

Änggårdens förskola 
deltar i arbetet, vars 
praktiska övningar ska 
stimulera barnen till en 
god handhygien.

Som ett led i HYFS-projektet 
arrangerades i förra veckan 
en särskild hygienvecka på 
Änggårdens förskola, då man 
från regionens sida uppma-
nade alla barn, föräldrar och 
personal att ha extra fokus på 
hygien.

– Händerna är våra största 
smittspridare, men genom 
noggrann handtvätt bryter 
man effektivt och enkelt 
smittvägarna, säger Kicki 
Andersson, hygienombud 
på Änggårdens förskola.

På Änggårdens förskola 
har noggrann handtvätt 
blivit en självklar del av bar-
nens och personalens vardag. 
Det är flytande pumptvål 
som gäller och handukar av 
textil är utbytta mot pappers-
dito. 

– Lika viktigt som det är 
att tvätta händerna, lika noga 
är det att vi torkar händerna 
ordentligt. Det är vid avtork-

ningen som du mekaniskt 
tar bort bakterier och virus. 
Färre bakterier frigörs från 
torra händer än från fuktiga, 
betonar Rosa Tukiainen.

Skapa rutiner
En särskild sång har övats in 
som barnen sjunger under 
tiden som de tvättar hän-
derna. Lika lång tid som 
det tar att sjunga, lika länge 
behöver de hålla händerna 
under det rinnande vattnet.

– Vi ser det här som ett 
långsiktigt arbete, att vi till-
sammans med barnen skapar 
rutiner, säger Linda Söder.

Västra Götalandsregionen 
har också bestämt att göra en 

interventionsstudie på fem 
förskolor, däribland Äng-
gårdens förskola som enda 
enhet i Ale kommun. Stu-
dien kommer att pågå under 
två månader och då kommer 
man att mäta barnens sjuk-
frånvaro i infektioner. Start 
sker den 1 oktober.

– Vi får tillgång till mycket 
pedagogiskt material, en 
väska med rekvisita, sånger 
och sagor som har tagits 
fram i samarbete med häl-
soäventyret Älgen i Västra 
Göteborg, avslutar Kicki 
Andersson.

HYFS på Änggårdens förskola
– Arbete som ska leda till friskare barn

RENA HÄNDER
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Nova tvättar sina händer noggrant tillsammans med Kicki 
Andersson. Änggårdens förskola deltar i HYFS-projektet 
vars syfte är att minska barns sjukfrånvaro i infektioner.

NOL. Glada miner och 
feststämning på Hum-
lan, Storken, Ugglan 
och Svalan.

Ingen kunde undgå 
att Nolhagens förskola 
hade 40-årskalas i 
torsdags.

Besökarna bjöds på 
tårta och lokalerna var 
vackert utsmyckade av 
förskolebarnen.
Nolhagens förskola har stått 
pall i fyra decennier. Oräk-
neliga många är de som 
barn som passerat grindarna 
genom åren. En av alla är 
Daniel Palmqvist, som 
numera själv är pappa, och 
som kom för att hämta sonen 
Alex, 5 år. Med sig hade han 
dottern Tea, 7 år, som också 
har haft Nolhagens förskola 
som hemvist.

– Faktum är att mycket är 
sig likt. Några extra dörrar 
har nog tillkommit sedan jag 
gick här, men visst känner jag 

igen mig. Det jag kommer 
ihåg mest från min tid på 
förskolan var kompisarna, 
berättar Daniel.

Helen Löfgren är försko-
lechef på Änggårdens- och 
Nolhagens förskola sedan 
ett och ett halvt år tillbaka. 
Hon anser att den firande 
40-åringen andas trevligt 
bemötande.

– Absolut är det så! Det 
är trevliga pedagoger som 
aldrig upplever några pro-
blem. Trots att det är gamla, 
och i vissa fall omoderna 
lokaler, är mottot alltid: Det 
ordnar vi! Att personalen 
trivs kännetecknas väl av att 
många har jobbat väldigt, 
väldigt länge här.

Har Nolhagens förskola 
någon särskild profil?

– Nej, ingen speciell 
profil. Däremot jobbar vi 
med ett jätteintressant kva-
litetsarbete med läroplanen 
i fokus. Den plan vi har för 

arbetet är unik.
Vad är den största skill-

naden från en förskola 
idag jämfört med för 40 år 
sedan?

– Nu har jag inte varit med 
så länge, utan har bara 28 års 
erfarenhet från branschen. 
Den största skillnaden anser 
jag vara att personalen tar 
barns lärande och barns åsik-
ter på allvar. Förut var för-
skolan en förvaringsplats där 
föräldrarna hade sina barn 
då de skulle arbeta. Idag är 
vår verksamhet en skolform. 
Förskolan har fått en helt 
annan status och vi har utbil-
dad personal, säger Helen 
Löfgren. 

På Nolhagens förskola går 
70 barn, 1-6 år, fördelade på 
fyra avdelningar.

Nolhagens förskola fi rade 40 år

PÅ KALAS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alex Palmqvist, Dapnhe Mollington och Tea Palmqvist fi rade med saft och tårta när Nolha-
gens förskola fyllde 40 år i torsdags.
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