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ALAFORS. Förra året 
genomförde Folkhälso-
institutet en nationell 
hälsovecka.

I år blev det ingen 
sådan kampanj, men 
det hindrade inte Mor 
Annas förskola från att 
ta ett eget initiativ.

– Vi har skapat vår 
egen Hälsovecka som 
nu kommer att bli en 
tradition, säger förskol-
lärare Linda Skånberg.

Spa, massage samt rörelseak-
tiviteter, bland annat i form 
av en hinderbana. Under 
vecka 42 stod hälsan i fokus 
på Mor Annas förskola.

– Det går hand i hand 
med vår profil. Under Häl-
soveckan har det varit extra 
mycket utelek. Barnen har 
också fått smaka exotiska 
frukter, det har erbjudits 
ännu mer grönsaker än van-
ligt, förklarar Linda Skån-
berg.

– I anslutning till Hälso-
veckan var 
des sutom 
k o m m u -
nens die-
tist, Jenny 
S a l l a n -
der, och 
besökte vår 
arbetsplat-
sträff för 

att tala 
u n d e r 

rubriken "Bra mat i försko-
lan".

Lokaltidningen besökte 
Mor Annas förskola på tors-
dagsförmiddagen då Spring-
loppet stod på program-
met. Efter att ha genomfört 
diverse uppvärmningsöv-
ningar till musik var barnen 
redo att ställa sig på start-
linjen. Närmare 80 delta-
gare räknades in, fördelat på 
de fyra avdelningarna Ior, 
Tiger, Nalle Puh och Nasse. 
En utstakad slinga inne på 

förskolans område tillrygg-
lades gladeligen av barnen. 
Många sprang både två, tre 
och fyra varv.

– Kul, tyckte Albin som 
inte såg alltför plågad ut när 
målsnöret passerats och dip-
lomutdelning stundade.

– Nu har Hälsoveckan 
kommit för att stanna, fast-
slår Linda Skånberg.

Springlopp på Mor Annas förskola
– Hälsovecka i egen regi

Ronja, Isabelle och Emma värmer upp inför Springloppet på 
Mor Annas förskola i Alafors.

Starten har gått 
för Albin.
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ÄLVÄNGEN. I klass 4A:s 
klassrum på Madensko-
lan är stolar ett minne 
blott.

Genom att istället 
sitta på pilatesbollar 
ska koncentrationsför-
mågan öka samtidigt 
som eleverna stärker 
upp rygg- och mag-
muskler.

Årskurs fyra på Madensko-
lan är testpiloter för ett nytt 
projekt som på sikt förväntas 
ge både fysiska och mentala 
vinster. 

Bakom initiativet står lära-
ren Carl-Johan Graffman, 
som sökt medel från kommu-

nens innovationsfond för att 
kunna köpa in pilatesbollar 
till alla fyror, till en kostnad 
av 19 000 kronor.

– Det började med att jag 
läste en amerikansk tidnings-
artikel om en skola där man 
bytt ut vanliga stolar mot 
pilatesbollar, så jag ville testa 
och se vilken effekt det kunde 
få.

Ljudet av stolar som skra-
par mot golvet har nu ersatts 
av en svagt knarrande. 

– Det blev kanske lite 
mer trångt i klassrummet, 
men mycket tystare och jag 
tycker att man koncentrerar 
sig bättre när man sitter på 
bollen, säger Ida.

Carl-Johan menar att 
möjligheten att ändra sitt-
ställning är positivt såväl för 
koncentrationsförmågan 
som för fysiken.

– Man tränar upp rygg- 
och magmuskler och får en 
bättre bålstabilitet. 

Projektet öppnar upp för 
diskussioner kring krop-
pens anatomi och tanken är 
att prata mer om saker som 
främjar hälsan. 

– Vi får se vart det tar 
vägen, men det långsiktiga 
målet är att pilatesbollarna 
ska vara en hjälp på vägen för 
att nå måluppfyllelsen. 

JOHANNA ROOS

En studsig nyhet
Inga stolar. Läraren Carl-Johan Graffman har tagit initiativ till att köpa in pilatesbollar som 
ersatt stolarna i årskurs fyras klassrum på Madenskolan. Annie, Ida, Lucas och Noah tycker 
att idén var bra.

bilia.se

Allt som rör Dacia.
Och lite till.

Bränsledeklaration blandad körning Duster 0,53l/100km, CO2 137g/km. 
Erbjudanden kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Med reservation 
för tryckfel. Billån beräknat på 84 mån, 30% kontant, ränta 5,95%, effektiv 
ränta 6,12%.

Dacia Duster 1,6 105 hk Bensin
3 års Nybilsgaranti, pålitlig, rymlig, robust.
Finns även som 4WD.

Från 99.900:- Månadskostnad 1.020:-/mån

Bilia Kungälv
Mån-fre 9-18, Lör 11-15
0303-35 27 00

DÄCK TILL PERSONBIL
HJULBYTE 250:-

KOMPLETTA 
HJUL TILL DIN 
LASTBIL TILL 
RÄTT PRIS

GRÖNNÄS AUTOSERVICE
ÄLVÄNGEN • 0303-33 83 36

BOKA TID FÖR DIN SAAB
Vi är nu auktoriserade för 
SAABs original reservdelar


