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Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale

SKEPPLANDA

NOL

ADRESS GISSLABACKEN 20 BOAREA CA 135 M² / 6 ROK

TOMTYTA 389 M² ACCEPTERAT PRIS 1 545 000 KR VISAS
SÖ 24/2 14.30-15.15 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-331641

KEDJEHUS
Välskött kedjehus med bra läge i centrala Skepplanda.
Välplanerat med helkaklade badrum och nyrenoverat kök.
Moderna toner. Skall ses !!!

ADRESS BJÖRBÄCK EKEKULLEN 150 BOAREA CA 139 M²

4 ROK TOMTYTA 2412 M² ACCEPTERAT PRIS 2 195 000

KR VISAS SÖ 24/2 13.00-14.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA
Ett arkitektritat hus med spännande planlösning. För dig
som söker skönt/ostört naturläge. Välskött stall med 2 boxar
samt garage.

Det perfekta utgångsläget 
för en bostadsaff är är att vara 
förberedd. Redan innan du 

vet när du ska fl ytta.

t Kostnadsfri värdering

t Fotografering

t BeTkrivning tas fram

t Klar för att lägga ut på internet

t Körning mot vårt kundregister

t Ekonomisk rådgivning inom  

 sparande, pension och försäkring.

t Tillgång till Mina Sidor

t Bostaden alltid tillgänglig för  

 intresserade kunder
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ALE. Starkare gemen-
skap, mer aktiviteter 
och mindre konfl ikter. 

Genom att utbilda 
elever till så kallade 
trivselledare ska leken 
återigen få ta plats på 
skolgården.

Konceptet kommer 
från Norge där Trivsel-
programmet fi nns på 
omkring 800 skolor.

Närmare 90 elever från 
Nödingeskolan, Alboskolan 
och Garnvindeskolan hade i 
måndags förmiddag samlats 
i Skepplandahallen för att 

lära sig en mängd nya lekar 
att ta med sig tillbaka till sina 
skolor. 

Tre eller fyra elever från 
varje klass har nominerats av 
sina klasskompisar till triv-
selledare. 

Under det halvår man är 
trivselledare planerar och 
arrangerar man olika lekar 
och aktiviteter på rasterna. 

Hans Granberg, pro-
jektledare för Trivselpro-
grammet, kunde konsten 
att entusiasmera och det var 
bara glada miner när de fick 
prova på den ena leken efter 
den andra.

– Jag tyckte nog att den 
när man skulle springa och 
försöka få tag på ärtpåsarna 
var roligast hittills, säger 
Sebastian Nilsson som går 
i årskurs fem på Alboskolan. 

Matilda Hansson, som 
går i fyran på Nödingeskolan 
tror att trivselledare bidrar 
till starkare gemenskap.

– Alla får vara med och 
ingen blir utanför.

Många fördelar
När användningen av dato-
rer och mobiltelefoner ökar 
bland unga är det inte sällan 
på bekostnad av den traditio-
nella leken. 

I Ale vill man att barnen 
ska hitta tillbaka till lekarna, 
främst för att hjälpa eleverna 
att bygga goda vänskapsre-
lationer och skapa ett mer 
inkluderande klimat, men 
som en bonus ökar även den 
fysiska aktiviteten. 

Därför har man ingått 
avtal med Trivselprogram-
met, ett norskt koncept 
som fått stort genomslag 
över hela landet och som nu 
anammats av skolor på den 
svenska västkusten.  

Hans Granberg har en 
bakgrund som gymnastiklä-
rare och utbildar nu elever 
till trivselledare. 

– Forskare menar att leken 

är barnens första möte med 
demokrati. Man lär sig att stå 
i kö, vänta på sin tur och vara 
rättvis. Därför är den oer-
hört viktig. Trivselledarna 
får med sig en mängd nya 
lekar som de sedan sprider 
vidare på sin skola. De lär sig 
även hur de ska hantera olika 
situationer, till exempel om 
ingen vill vara med eller om 
någon försöker förstöra. 

Arrangers tävlingar
Som en uppmuntran får 
eleverna under den tid de är 
trivselledare ett kulturkort, 
som ger dem rabatt eller 

gratis inträde på olika kultu-
rella eller idrottsliga arrang-
emang. 

Trivselprogrammet inne-
fattar årskurs tre till nio och 
aktiviteterna är anpassade 
efter de olika åldersgrup-
perna. 

– På högstadiet är det inte 
lekar i den bemärkelsen utan 
där arbetar trivselledarna 
med att arrangera olika täv-
lingar, till exempel i kubb 
eller volleyboll. På hög-
stadiet där aktiviteten inte 
brukar vara så hög har det 
visat sig göra stor skillnad, 
säger Hans Granberg. 

Peter Madsen, verksam-
hetschef för grundskolan, 
tror att man genom Triv-
selprogrammet kan komma 
tillrätta med bekymmer på 
lång sikt.

– Jag tror på det här. Vi har 
haft problem med trygghet 
och studiero i skolorna och 
kommer man åt problemen 
på rasterna är man på rätt 
väg. Det är en pusselbit i den 
stora helheten.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Elever som trivselledare ska öka gemenskapen

Leken tillbaka på skolgården

Entusiasmerande ledare. Hans Granberg, projektledare för 
Trivselprogrammet, hade utbildning för trivselledarna i mån-
dags i Skepplandahallen. 

Glada trivselledare. Sebastian Nilsson från Alboskolan, Matilda Hansson från Nödingeskolan 
och Josefi n Olsson från Garnvindeskolan är tre av de omkring 90 elever som i måndags fi ck 
en utbildning i olika lekar som de sedan tar med sig tillbaka till sina respektive skolor.


