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ÄLVÄNGEN. I strålande 
sommarväder sprang 
34 lyckliga studenter 
ut från Lärlingsgymna-
siet i torsdags. 

Bland björklöv, bal-
longer och fotoplakat 
mottogs de av släkt 
och vänner på bakgår-
den och snygga bilar 
fanns det gott om på 
parkeringen.

Jublet från studenterna över-
röstade den höga musiken 
när det i torsdags hade blivit 
dags för eleverna på Lär-
lingsgymnasiet att ta farväl 
av skolan. 

Innan utsläppet bjöds det 
på godsaker vid ett festligt 
dukat bord. Vakna spons-

rade med smörgåstårta, Ica 
Supermarket i Älvängen med 
dessert och den alkoholfria 
champagnen bjöd Systembo-
laget på. 

Tre studenter fick ta emot 
varsitt stipendium och pre-
sentkort på Team Sportia: 
Mathilda Andersson för 
mycket goda studieresultat, 
Alexander Böe Hjortbrink 
för stor personlig utveckling 
och Hampus Peterson för 
stort yrkeskunnande. 

34 elever från fem olika 
program njöt av den sista 
skoldagen och när det blivit 
dags för hemfärd var det stil-
fulla åk som gällde.

Vi försäkrar flest båtar
i landet, bli en belåten
båtkund du också!
 
Ring 0520-49 49 73 och boka tid eller 
kom in till mig på kontoret i Ale. 
 
Karin Larsson, 
Säljare Privat Försäkring

lansforsakringar.se/alvsborg

Försäkring

r.se/alvsborg

ALAFORS. Under vårter-
minen har de äldsta barnen, 
4-5 åringarna, jobbat med 
temat vikingar. Vi startade 
temat med att titta på bilder 
av vikingar, vad de hade för 
kläder, smycken och vapen. 
Barnen var själva delaktiga i 
sökandet efter information. 
Därefter fick barnen måla 
av sig själva, så som de själva 
såg ut som vikingar. Resulta-
tet blev stora fina bilder med 
många detaljer och härliga 
färger.

För att komma vidare 
med idéer och information, 
lånade vi en temalåda på 
Nödinges bibliotek. En låda 
med mycket bra litteratur 
om vikingarnas liv, sago-
böcker och tips på saker att 

tillverka, samt mat och bröd 
att laga till och baka.

Barngruppen fick börja 
bygga upp ett vikingaland-
skap på en stor masonit-
skiva. Vatten, land och berg 
formades fram av hönsnät, 
tidningspapper, tapetklister 
och silkespapper. I detta fina 
landskap fick barnen sedan 
”bygga” ett långhus, en 
brygga och ett vikingaskepp. 
Alla barn har även tillverkat 
en lergubbe/gumma som 
de har namngett, bestämt 
vad de jobbar med och hur 
gamla de är.

Vi har hittat information 
på nätet om hur ett vikinga-
skepp ser ut. De är stora 
med drakhuvud fram och 
draksvans bak och skeppen 

har randiga segel. För att få 
prova på olika material, tog 
vi fram kolkritor och vitt 
papper. Därpå fick barnen 
skapa sitt egna vikingaskepp.

Under sportlovet besökte 
vi Repslagarmuseet och slog 
rep. Där hittade vi informa-
tion om hur även vikingarna 
slog rep, att de använde lin, 
hampa och hästtagel.

Barngruppen har även fått 
ta del av ett riktigt vikinga-
äventyr i skogen. De skulle 
hjälpa Viking Vilja att hitta 
sitt stora vikingasvärd av 
guld. Äventyret börjar med 
att barnen går in genom en 
sagoport. Innanför sagopor-
ten fanns det flera stationer 
utmed en snitslad bana med 
uppgifter som barnen skulle 

lösa för att kunna hjälpa 
Vilja. De skulle hitta guld-
klimpar, sätta ihop ringar, 
hitta sköldar med mera. De 
hittade svärdet och äventyret 
avslutades med korvgrillning 
vid hällristningen på Stugås-
berget i Skepplanda.

Nu kommer vi till det 

bästa av allt. Alkotten 
besökte Ale Vikingagård 
den 20 maj, där vi fick ett 
mycket trevligt mottagande. 
Barnen och personalen fick 
följa med guiden Tina Friis 
Hallberg till ett av husen där 
vi bytte om till tidsenliga 
vikingakläder. Därefter gick 

vi på den träbrobeklädda 
stigen, upp till vikin-
gagården. På vägen upp till 
gården fanns det ett jättefint 
bisamhälle i en urholkad 
stock. Vi avslutade dagen 
med att grilla korv och att 
äta frukt.

❐❐❐

Alkotten vid sitt besök på Ale Vikingagård.

Under våren har Alkottens 
förskola jobbat med temat 
vikingar.

Vikingatema på Alkottens förskola
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Lyckliga studenter och stilfulla åk

Lyckan var ett faktum när Lärlingsgymnasiets elever tog studenten i torsdags.Lyckan var ett faktum när Lärlingsgymnasiets elever tog studenten i torsdags.

Jenkarbilar fanns det gott om 
på studentdagen.

Robin Bäckstrand redo att 
åka hem.

Mathilda Andersson, Alexander Böe Hjortbrink och Hampus 
Peterson fi ck ta emot stipendier. 

Kreativitet rådde det ingen 
brist på.

Alexander Birgersson var på 
gott humör.

Många hade kommit för att ta emot sina nybakade studenter 
på Lärlingsgymnasiets bakgård.

LE KOMMUNA

 
Traditionsenlig våravslutning  
för skolorna i Älvängen
Särskolan     Älvängenskolan     Madenskolan     Aroseniusskolan

Älvevi - Torsdag 13 juni kl 9.00
I händelse av regn ordnas alternativt program på följande sätt:
• Madenskolans elever i skolans idrottshall (Ej plats för föräldrar)
• Älvängenskolans elever i skolans gymnastikhall (Ej plats för föräldrar)
• Särskolans högstadium går till sina klassrum
• Aroseniusskolans 9:or i aulan, därefter i klassrummen. (Ej plats för föräldrar i aulan)
• Övriga klasser i sina klassrum

Hjärtligt välkomna! Rektorerna i Älvängens skolor.


