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ÄLVÄNGEN. I tisdags 
anlände årets majblom-
mor till skolorna. 

Hela 175 gröna 
väskor med olika sorts 
blommor delades ut till 
eleverna på Madensko-
lan, som genast satte 
igång med försäljning-
en.

David Lysholm, Elin 
Boberg och Ida Wik i års-
kurs tre på Madenskolan tror 
att det är mest äldre personer 
som köper majblommor.

– Det viktigaste när man 
säljer är att vara glad och 

trevlig, säger David.
De är överens om att det 

känns bra att kunna hjälpa 
andra barn genom att sälja 
majblommor.

2013 års blomma är en 
blålila variant med en gul 
mitt. 

– Det är en fin färg, kon-
staterar Elin.

Det var med stor nyfiken-
het som barnen tog emot 
blommorna som Kajsa 
Nyberg kom med i tisdags. 

Sammanlagt på skolorna 
i Älvängen, Nol och Alafors 
har hon delat ut omkring 280 

gröna väskor med 
olika varianter.

Ett återkom-
mande bekymmer 
för försäljningen 
är bristen på kon-
tanter.

– Just vid sådana 
här tillfällen kan 
det vara bra att 
tänka på att ha 
lite pengar på sig 
om man vill köpa 
en majblomma, 
påminner hon. 

JOHANNA ROOS

Redo att börja sälja. David Lysholm, Elin Boberg och Ida Wik i årskurs tre på Maden-
skolan tycker det är bra att pengarna går vill välgörande ändamål. 
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Majblomman
–  Sedan 1907 har majblomman sålts på 

våren varje år i syfte att hjälpa barn 
som behövt extra stöd.

– Då kostade de 10 öre styck

–  Från allra första början syftade Maj-
blommans insamling till att hjälpa 
tuberkulossjuka. 

–  Idén till Majblomman kom från den 
Beda Hallberg. Hon var verksam inom 
Göteborgs frivilliga fattigvård under 
slutet av 1800-talet och vid 1900-
talets början. 

–  1922 spreds idén om majblomman till 
USA 

–   1998 byter Förstamajblomman namn 
till Majblomman

–  2006 sålde 150.000 barn 
mellan 9 och 12 år majblom-
mor för ca 39 miljoner kronor 

– 2007 firade Majblomman 100 år
Källa: www.majblomman.se

Majblomman 2013.

Ett säkert vårtecken

FÖRÄLDRAKOOPERATIV FÖRSKOLA I HÅLANDA 
BARNKULLEN  

 

 

Barnkullens målsättning är att skapa en harmonisk 
barngrupp där trygghet, lek och ansvar är nyckelorden.  

Hos oss får alla vara med och påverka, barn och vuxna 
arbetar tillsammans med innehållet i vår verksamhet.   

Förskolan drivs av medlemmarna som en ekonomisk 
förening och vi ser möjlighet att få in nya medlemmar 
som vill ge sina barn en fantastisk start i livet. Vi har 
för närvarande 27 barn som är mellan 1,5 och 5 år, och 
7 pedagoger.  

Att ingå i ett föräldrakooperativ ger inte bara barnen 
trygghet, vi föräldrar är också med och arbetar mot de 
gemensamma målen. I det får vi en känsla av 
delaktighet och samhörighet och vi vet vilka alla 
barnen och deras föräldrar är. 

Våra pedagoger samordnar spännande utflykter för 
barnen till utställningar, teater, Innovatum m.m. där vi 
föräldrar är välkomna att följa med. Skogen har vi runt 
knuten till vår förskola så det är ett självklart 
utflyktsmål varje vecka. Pyjamaspartyn och 
cirkusföreställningar är årligt återkommande 
aktiviteter på Barnkullen som alltid är lika uppskattade 
av så väl stora som små! 

Leken   
Lekplatsen utanför dörren består inte bara av gungor 
och sandlådor utan även av egna bärbuskar, fruktträd 
och möjlighet för barnen att så morötter och plocka 
rabarber varje år. Naturen tillsammans med leken som 
pedagogisk metod är grundpelare i vår verksamhet. 
Genom leken blir barnens utveckling och lärande både 
roligt och tryggt. 

 
Maten 
Vi har egen kokerska och pedagogiska måltider. Mat 
från eget kök är en viktig del av vår filosofi. Att känna 
doften av mat retar aptiten! Menyn planeras enligt 
livsmedelsverkets riktlinjer ”Bra mat i förskolan”. 
Utöver det får barnen massor med god frukt! 

 
Grön flagg 
Här på Barnkullen arbetar vi mot en mer hållbar 
framtid med Grön Flagg. Grön Flagg är en 
internationell certifiering för förskolor och skolor och 
är ett verktyg för handlingsinriktat arbete mot hållbar 
utveckling ur ett tydligt barnperspektiv. Grön Flagg 
innebär att man jobbar mot mål och riktlinjer i 
läroplanen som leder till att vi får ett utökat lärande 
om miljöarbete och hållbar utveckling. 

 

  

VARFÖR  VÄLJA  BARNKULLEN? 

Påverkan –  Inom ett kooperativ har du som 

förälder stora möjligheter att själv kunna påverka.  
Vårdnadshavare och personal fattar alla strategiska 
beslut tillsammans. 

Trygghet –  Vårdnadshavare och personal har god 

kontakt med varandra vilket ger både oss och barnen 
en trygghet. Alla känner alla! 

Mindre förskola – Alla barn på en mindre 

förskola ”syns”. Barnen har möjlighet att med 
personalens stöd få utvecklas i sin egen takt. 

1-6 år tillsammans – Barnen lär sig att 

respektera och ta ansvar för varandra oavsett ålder. 
De lär sig att leka på alla nivåer.  

Maten –  Den goda hemlagade maten ger 

barnen matlust och all den energi de behöver för  att 
orka leka en hel dag. 

 

Just nu har vi lediga platser i 
barngruppen redan till höstterminen. 

Vill du veta mer eller lämna in din 
ansökan, tag kontakt med oss på 

Barnkullen! 
 

BARNKULLEN 

Långetorp, 446 96 Hålanda 
Telefon 0520-668365 

info@barnkullen.se  I  www.barnkullen.se 

OK EKONOMISK 
FÖRENINGS 
REGIONSTÄMMA 
I MÖLNDAL 

PROGRAM
18:00 Mingel och förtäring
18:30 Stämma 

Föredrag
20:30 Utdelning stämmo- 

present och avslut

ALLA MEDLEMMAR 
ÄR VÄLKOMNA!

DATUM: 6 MAJ
LOKAL: FOLKETS HUS 
ADRESS: GÖTEBORGSVÄGEN 19
Missa inte föredraget på temat 
Trafiksäkerhet och miljö!

Mer information
på ok.se

FÖREDRAGSHÅLLARE

Cecilia Friis
NTF

KVÄLLENS MODERATOR

Gunnar
Nilsson


