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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
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Det är vi som 
är Axelssons!

Vi vill tacka alla våra  

kunder och samarbetspartners  

för 2012 och önskar er

Söker du 
mäklarjobb?

Vi söker 
fastighetsmäklare i Ale. 

Vi är stationerade i 
Älvängen men du jobbar 

utan geografiska gränser.

Kontakta 
Claes 0705-55 36 58 

eller 
Jan Erik 0705-93 99 00

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN

NÖDINGE. Barns inflytande 
ligger till grund och bygger 
på att vi är medvetna och 
lyhörda pedagoger och tar 
tillvara på barns tankar och 
idéer och delaktighet. Det 
ska alltid ligga till grund så 
att de får stimmulans och 
vägledning i sitt lärande och 
får möjlighet att få utveckla 
sina kunskaper och öka sin 
kompetens.

En morgon pratade 
Malva, Ella och Clara om 
hur mysigt det är att sitta 
i snön och äta kanelbullar 
och dricka varm choklad. 
Efter frukost ritade de ett 

recept med kanelbullar som 
de klippte ut och förklarade 
hur man skulle göra och 
vilka ingredienser som skulle 
ingå. Vi uppmärksammade 
barnen och deras önskningar 
och frågade om vi skulle gå 
ut till köket och få de ingre-
dienser vi behövde.

Malva, Ella och Clara fick 
bokstavera och söka efter 
recept på bullar på lärplat-
tan för att veta den exakta 
mängden av allt, sedan satte 
baket igång. I en sådan här 
lärsituation kommer språk, 
matematik, teknik och sam-
spel in på ett naturligt sätt. 

Enligt Lpfö 98/10 ska läran-
det baseras på såväl samspel 
mellan vuxna och barn som 
på att barnen lär av varandra, 
samt att de behov och intres-
sen som barnen själva på 
olika sätt ger utryck för bör 
ligga till grund för utform-
ningen av den pedagogiska 
verksamheten.

Självklart ordnade vi varm 
choklad, så efter lunch satte 
vi oss ute i snön och åt nyba-
kade kanelbullar och drack 
varm choklad. 

Pedagogerna
Sofia Frèden och
Jenny Wormdal

Barns infl ytande på Mattisborgen
– Storgårdens förskola ordnade bullfest

I förra veckan ordnades det med bullfest på Storgårdens förskola i Nödinge.

Älvängen • Tel 0303 334850 • www.handelsbanken.se/alvangen

Vi har öppet som vanligt fram till jul

önskar
vi i Älvängen

God Jul &
Gott Nytt år


