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MAN Truck & Bus Sverige AB

www.mantruckandbus.se

Välkommen till öppet hus hos MAN Truck & Bus Sverige AB och 

Grönnäs Autoservice AB på Knuts väg 4 i Skepplanda

Lördag 25 maj mellan 10.00 – 15.00

ALAFORS. Fest på häst 
var temat för onsda-
gens begivenhet på 
Alkotten.

En dag som förskole-
barnen sett fram emot 
under lång tid och som 
de sent ska glömma.

Det är inte varje 
dag som det erbjuds 
ansiktsmålning och 
ponnyridning.

I solsken och vackert väder 
bjöd Alkottens förskola in till 
”Fest på häst”. Under tim-
marna två serverades drop 
in-fika till föräldrar samtidigt 
som barnen fick roa sig med 
diverse lustfyllda aktiviteter. 

Östergårds Ridklubb kom 
till Alkotten med två ponnyer 
– Kanelija och Loppan. De 
fick sannerligen göra skäl för 
lönen som bestod av en hel 
hög med morötter. Eleverna 
satt upp på hästryggen, en 
efter en.

– Ni får gärna komma till 
vår familjedag söndagen den 
26 maj, då har vi också pon-
nyridning, förklarade ÖRK:s 
representanter.

Ansiktsmålningen var 
också populär och moti-
ven varierade, från små söta 
katter till läskiga vampyrer.

– Snart ska vi ha fiskdamm, 
förklarade Anna Johansson 
varpå barnen snabbt ställde 
sig i kö.

Alkottens förskola drivs 
som ett föräldrakooperativ 
och har så gjort sedan starten 

1995.
– Vi har inga föräldrar som 

arbetar i verksamheten, men 
de hjälper till med städning, 
fixardagar och annat, förkla-
rar Anna-Carin Larsson.

Just nu omfattar verksam-
heten 22 barn och fem perso-
nal. Efter sommaren övergår 
en hel del barn i 6-årsverk-
samhet varför det kommer 
att finnas lediga platser.

– Drygt 20 barn ser vi 
som ett lagom antal för den 
personalstyrka som vi har. 
Vi jobbar med små grupper, 
det är viktigt att barnen blir 
sedda och att vi vuxna har tid 
för var och en, säger Anna-
Carin.

Har ni någon särskild 
inriktning?

– Ja, vi har tre olika inrikt-
ningar i vår verksamhet och 
det är natur, skapande och 
matematik. Vi är ute med 
barnen väldigt mycket och 

just nu håller vi på att anlägga 
ytterligare en utegård. Det 
ska bli en cykelslinga omgi-
ven av planteringar och bär-
buskar. En tunnel är utlovad 
liksom en rondell och tank-
station. Projektet beräknas 
vara klart till hösten, berättar 
Anna-Carin Larsson.

JONAS ANDERSSON

NOL. Andra tisdagen i maj 
varje år firas Fritidshemmets 
dag runt om i Sverige. På 
Nolskolan har vi haft en lång 
tradition att fira denna dag 
ute på grusplanen nedanför 
skolan. De fyra avdelning-
arna ”Junibacken”, ”Bul-
lerbyn”, ”Saltkråkan” och 
”Dynamiten” bjuder in alla 
fritidsbarn med syskon och 
föräldrar att delta på roliga 
aktiviteter.

Den här gången var 
vädergudarna med oss. 
Precis vid halv två-tiden, när 
det hela drog igång så upp-
hörde regnet och eftermid-
dagen blev solig. Det hop-
pades längd, kastades stövel, 
stafett på skidor, kastades 
boll, dragkamp och poäng-
promenad. Den fantastiska 
bambapersonalen hjälpte till 
att servera mellanmål – korv 
eller hamburgare, saft och 
glass. 

– Det här är jättero-
ligt, säger många barn när 
jag frågar hur de tycker 
eftermiddagen varit.                                             
Vi vill med fritidshemmets 
dag visa på fritidshemmens 
viktiga betydelse för skolbar-
nen. Skolinspektionen anser 
att hög kvalitet i fritidshem-
men sannolikt gynnar elev-
ernas kunskapsutveckling 
och sociala kompetens. Den 
sociala kompetensen idag 
är viktigare än någonsin när 
våra barn och ungdomar så 
småningom ska ut på arbets-
marknaden.

Tyvärr har barngrupper-

nas storlek på fritidshemmen 
i Sverige ökat dramatiskt 
de senaste åren samtidigt 
som resurser och personal 
minskats. Forskning visar 
att stora barngrupper har 
negativa och skadliga konse-
kvenser för barns utveckling. 
Hög kvalitet, lagom stora 

barngrupper och stimule-
rande miljö i bra lokaler är 
vad vi strävar efter. Annars 
riskerar fritidshemmen att 
bli grogrund för många 
problem.  

Erik Rubensson
Fritidspedagog på Nolskolan

Fest på häst på Alkotten

Esmer förvandlas till vam-
pyr.

Thea och Wilma trivdes i solskenet och såg fram emot att 
fi skdammen skulle öppna.

Jätterolig eftermiddag på Nolskolan

Längdhopp var en av aktiviteterna när Fritidshemmens dag 
fi rades på Nolskolan.

Poängpromenaden innehöll en hel del kluriga frågor.


