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NOL. T för trygghet, U 
för unik, R för respekt 
och E för empati.

I fredags fi rades 
Turedagen på Nolskolan 
för femte året i rad.

Utelek med fokus på 
kamratskap ersatte de 
vanliga lektionerna.

Eftersom Ture firade sin 
namnsdag söndag den 28 
april valde Nolskolan att 
förlägga sitt firande ett par 
dagar innan. Skolans kam-
ratstödjare hade satt ihop ett 
program baserat på diverse 
olika aktiviteter.

Poängpromenad, drag-
kamp, skidgång, monsterfot-
boll och brännboll var några 
av alla de lustigheter som 
utspelade sig på Nolskolan 
denna fredagsförmiddag.

– Eleverna har dansat 
soldansen hela veckan. Det 
hjälpte tydligen ty något 
regn ser det inte ut att bli, 
konstaterade lärare Anki 
Jansson belåtet.

Sebastian Feklistov i 
klass 3B är en av Nolskolans 
kamratstödjare. Sebastian 
hade till uppgift att hålla ord-
ning på dragkampen.

– Det fungerar bra. Sam-
arbetsövningarna gör vi för 
att få en ännu bättre sam-
manhållning och kamratskap 
på Nolskolan.

Efter avslutade friluftsak-
tiviteter väntade gemensam 
lunch i bamba.

SURTE. Vetenskapsfes-
tivalen ville i samband 
med Världsbokdagen 
slå ett slag för läsning-
en och dess betydelse.

Surteskolans elever 
i årskurs 4-5 deltog i 
rekordförsöket ”Värl-
dens största läslektion 
på fl era arenor”.

3 500 elever från 60 
skolor runt om i Sve-
rige var anmälda.

I torsdags morse hade elever 
och lärare från Surtesko-
lan samlats på biblioteket 
för att på länk följa Martin 
Widmarks läslektion från 
Vetenskapsfestivalen i Kon-
serthuset. Martin beskrev på 
ett enkelt, tydligt och illus-
trativt sätt de lässtrategier 
som ligger bakom läsförstå-

else och vad som behövs för 
att uppnå läslust.

Efter Martin Widmarks 
korta redogörelse blev det 
dags för själva läsmomentet. 
Eleverna fick ta del av omsla-
get samt kapitel ett och två i 
Martin Widmarks nya Nelly 
Rapp-bok ”Vampyrernas 
bal”.

– Nu gäller det att alla 
skolor skickar in sitt bevis-
material. Guiness World 
Records har tydliga regler 
som måste följas för att 
världsrekordet ska gälla. I 
slutet av maj får vi beske-
det, säger Maria Svensson, 
lärare på Surteskolan.

Är läslusten god på Sur-
teskolan?

– Det tycker jag absolut. 
Vi har ett väldigt bra sam-
arbete med biblioteket, som 
vi besöker regelbundet. Jag 

har ingen elev som inte läser 
självmant. Barnen gillar helt 
enkelt att läsa, säger Maria 
Svensson.

Vad har datorns intrång 
i klassrummet fått för 
betydelse?

– Datorn har definitivt 
hjälpt till att öka läslusten 
hos eleverna. De som har 
lässvårigheter använder MP 
3-böcker eller så kallade dai-
syböcker. 

Varför är det viktigt att 
läsa?

– Fantasin ökar, eleverna 
lär sig tänka kreativt och att 
lösa problem. Den viktigaste 
aspekten är nog ändå att man 
kan sätta sig in i andra män-
niskors livssituationer. Dess-
utom är läsning en fantastisk 
avkoppling, avslutar Maria 
Svensson.
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Utelek på Nolskolan

Samarbete var ett måste 
för att ta sig i mål i skidtäv-
lingen.

Sammanhållningen är god på 
Nolskolan anser Kajsa, Cas-
sandra och Victoria.

– Surteskolans elever kan bli historiska

Världsrekord 
i läsning?

I tisdags deltog eleverna i årskurs 4-5 på Surteskolan i ett världsrekordförsök i läsning. Här ses 
Kasper och Amanda från 4A läsa ett par kapitel ur Martin Widmarks bok ”Vampyrernas bal”.
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Det är vi som 
är Axelssons!

Underbart läge i trevligt område! 

Tillfälle för den lilla familjen som vill  ha eget hus med låga 

rejäl altan. 65+60 kvm. 

Pris 995.000:- som utgångspris.
Visas 7/5, ring för tidsbokning. 
Adress Södra Vägen 11.
Maria Karlsson 070-2406330

Lilla
 Edet

Älvä
ngen

Mycket trivsam enplansvilla!

Tre sovrum + sovloft. Stort vardagsrum med braskamin 

Pris 2.700.000:- utgångspris. Olof Persvägen 23. 
Visas 7/5 och 9/5. Ring för bokad visning.

Se gärna våra 
samtliga 53 

objekt på vår 
hemsida!

www.axelssonsfast.se

Funderingar på att 
sälja ditt hus i vår?

Då är det dags att boka 
tid för en värdering nu.

Ring eller maila oss

0303-74 66 90


