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HÄLJERED. Tre böcker 
om vikingatid – skepp, 
hus och mat.

Utgivare är Sällskapet 
Vikingatida Skepp.

I onsdags skedde re-
leasefest på Ale Vikin-
gagård.

”Vidfamne”, ”Så byggde de 
förr” och ”Vikingatida köks-
redskap”. Det är titlarna på 
de tre böcker om vikingati-
den som nu finns till försälj-
ning, men även för utlåning 
på biblioteken i Ale kom-
mun.

– Alla tre böcker har an-
knytning till Ale Vikinga-
gård. Det känns som att 
litteraturen vi nu har i vår 
hand knyter ihop banden, 
säger Thomas Sundsmyr, 
verksamhetsledare Leader 
Göta Älv.

Utgivningen av de tre 
böckerna har möjliggjorts 
tack vare ett Leaderprojekt. 
Projektet tog sin början för 
tre år sedan och har nu gått 
i mål. Böckernas innehåll är 
en spegling av det vikinga-
tida livet och ger läsaren en 
god inblick om livsvillkor, 

boende, mat och sjöresor.
– Ett fantastiskt fint mate-

rial. Böckerna är unika i sitt 
slag och det är roligt att vi 
lyckades få till en finansie-
ring, säger Thomas Sunds-
myr.

Oerhört intressant
I samband med det gille som 
hölls i långhuset i onsdags 
eftermiddag berättade för-
fattarna om sina respektive 
verk. Carlo Jacobsson är 
mannen bakom En dröm 
blir verklighet, som beskri-
ver skeppsbyggnad och seg-

ling med Vidfamne. Jörgen 
Johansson har skrivit Så 
byggde de förr, en bok om 
byggnationen av vikingahu-

set. Vikinga köksredskap är 
namnet på Mari Wickerts 
bok som ger svar på frågor-
na: Vad åt man? Vilka red-

skap användes?
– Jag uppmanar alla som 

är intresserade av vikinga-
tiden i allmänhet och Ales 

historia i synnerhet att läsa 
dessa böcker. Oerhört intres-
sant och berikande läsning, 
avslutar Thomas Sundsmyr.
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Triss i vikingatida böcker

Jörgen Johansson, Carlo Jacobsson och Mari Wickerts är författarna bakom i tur och ordning ”Så byggde de förr”, ”Vidfamne” och ”Viking-
atida köksredskap”.

Thomas Sundsmyr, verksamhets-
ledare Leader Göta Älv.

SKEPPLANDA. Ett ordnat 
kaos.
Så skulle man kunna 
beskriva tisdagens 
sammankomst i Skepp-
landahallen.

Under en heldag fort-
bildades trivselledare 
– elever från Garnvinde-
skolan, Alboskolan och 
Nödingeskolan.

De tre ovan nämnda skolor-
na ingår i Trivselprogram-
met, som introducerades i 
Sverige hösten 2012. Pro-
grammet härstammar dock 
från Norge.

– Det är tredje terminen 
och sålunda tredje tillfället 
som vi genomför en sådan 
här trivselledarutbildning. 
Vi har väldigt goda erfaren-
heter, säger Per Rehnlund 
på Alboskolan.

Trivselprogrammets mål 
är att främja för ökad och 
mer varierande lek på raster-
na. Syftet är också att hjälpa 
eleverna att bygga goda vän-
skapsrelationer och minska 
konflikter mellan elever.

– Kombinerat med goda 
handlingsplaner eller pro-
gram mot mobbing är målet 
att Trivselprogrammet ock-
så skall kunna bidra till att 
minska mobbing och höja 
trivseln, säger Anneli Skog-
lund instruktör på Trivsel-
programmet.

Hon fanns på plats för 
att introducera nya lekar för 
trivselledarna i Skepplanda-
hallen. Eleverna delades in 
i grupper och fick därefter 

prova på olika boll- frisbee- 
och kastlekar.

– Det är aktiviteter för 
elever med elever. Lekarna 
ska tillvarata många olika in-
tressen och vänder sig natur-
ligtvis både till killar och tje-
jer, säger Anneli Skoglund.

Fyra utvalda trivselledare 
från respektive klass och sko-
la medverkade på tisdagens 
övningar.

– Barnen har fått nomi-
nera kompisar i klassen och 
sedan har vi lärare valt ut 
lämpliga trivselledare. Det 
ska vara goda föredömen, sä-
ger Mia Corneliusson, lära-
re på Garnvindeskolan.

Patrik Sandqvist, klass 
5A på Alboskolan, gör sin 
tredje termin som trivsel-

ledare. Han tycker att fort-
bildningen som erbjuds är 
inspirerande.

– Det är kul att få lära sig 
nya lekar. Som trivselledare 
ska du kunna instruera dina 
kamrater i hur aktiviteten 
går till. Man ska aldrig tala 
om att någon gör fel utan 
istället uppmuntra och säga: 
Det klarar du nästa gång!

JONAS ANDERSSON

– Fortbildning av trivselledare
Lekfullt i Skepplandahallen

SKEPPLANDA. Den 
andra grenen i Nolklas-
sikern genomfördes i 
onsdags.

Dock frångick man 
traditionen att åka till 
Boråsbadet.

Istället blev det ett 
besök i Skepplanda där 
det förutom simning 
också arrangerades 
livräddning i vattnet.

Det första av totalt fyra del-
moment i Nolklassikern av-
verkades redan i höstas. Då 
stod vandring på schemat. I 
förra veckan gjorde sig elev-
erna i årskurs 4 och 5 redo 
för simning – 200 meter.

– Vi har valt att ändra lite 
grann på formatet för Nol-
klassikern, så att istället för 
att åka till Borås valde vi att 
förlägga simningen i Skepp-
landahallen. Vi utökade 
momentet med liv- och vak-
räddning. Vi hade utbildad 
personal till vårt förfogande 

som kunde hjälpa oss med 
den biten. Det slog väldigt 
väl ut, förklarar lärare An-
dreas Dilot.

Eleverna klarade uppgif-
ten med bravur och det blev 
även lite tid över för fria ak-
tiviteter i bassängen.

– Det har varit en jättero-
lig förmiddag. Det häftigaste 
var övningen med isvaken, 
säger Sebastian Feklistov, 
som inte hade några som 
helst problem med att till-

ryggalägga 200 meters sim-
ning.

– Det var inte särskilt job-
bigt utan mest kul. Nu åter-
står cykling och löpning inn-
an klassikern är i hamn. Mest 
ser jag fram emot Nolvarvet 
i juni, säger Sebastian.

Att det inte blev någon 
tur till Boråsbadet i år ver-
kade inte eleverna bry sig det 
minsta om.

JONAS ANDERSSON

Sebastian, Alice och Jonna från Nolskolan årskurs 4 praktiserar livräddning i Skepplanda simhall.

Glada tjejer som just avverkat 200 meters simning, som utgör ett 
moment i Nolklassikern.

– Nolklassiker i förnyat format
Simning och livräddning
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Matthew Hachem, Tilde Eskils-
son och Johanna Olsson, tre 
trivselledare som fanns på plats 
i Skepplandahallen för att lära 
sig nya lekar att kunna använ-
da på rasterna.

Anneli Skoglund på Trivselpro-
grammet instruerar hur övning-
arna ska gå till.
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