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SKEPPLANDA. Flask-
posten som slängdes i 
vattendraget vid Fors-
vallen i höstas dök upp i 
Romelanda.

Glädjen på Kyrksko-
lans förskola var stor 
när upphittaren hörde 
av sig.

– Vi i personalen 
tyckte det var minst lika 
kul som barnen, säger 
Marie Nyqvist.

Det var i oktober som bar-
nen på avdelning ettan tras-
kade iväg till vattenfallet 
bortanför hembygdsgården 
i Skepplanda. Filippa fi ck 
äran att slänga fl askan i vatt-
net.

– I fl askan låg ett brev och 
ett frankerat kuvert. Vi vå-
gade knappt hoppas på att vi 
skulle få ett svar, säger Ma-
rie.

I förra veckan kom det 
dock ett brev till Kyrksko-
lans förskola. I brevet stod 

det att en person vid namn 
Jonas hade hittat fl askposten 
i närheten av vattenverket i 
Romelanda. Han hade skick-
at med en karta och angivit 
exakt vad fl askposten fl utit i 
land.

– Oväntat och väldigt ro-
ligt! Anledningen till att vi 
skickade iväg fl askposten var 
att vi arbetade med tema vat-
ten. Nu är det istället tema 
bondgård som gäller, avslu-
tar Marie Nyqvist.

JONAS ANDERSSON

Barnen på Kyrkskolans förskola i Skepplanda slängde flaskposten i vattnet i oktober. I förra 
veckan hittades flaskan av en man i Romelanda.

– Hittades i Romelanda
Barnens fl askpost funnen
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STARRKÄRR. Lådor 
innehållande fysikaliska 
leksaker som inspirerar 
lärandet inom teknik 
och naturkunskap.

Ett antal pedagoger 
har genomgått fortbild-
ning på Chalmers och 
dessa har sedan gått 
vidare och skapat ett 
koncept för lustfyllt 
lärande.

Detta koncept håller 
nu på att anpassas för 
åldersgrupperna inom 
förskolan, där Starr-
kärrs förskola blivit en 
pilotförskola med detta 
arbetssätt.

När lokaltidningen kommer 
på besök till Starrkärrs för-
skola är en grupp barn i full 
färd med att hälla vatten i 
tomglas och i petfl askor. 

– Nu ska vi blåsa i fl askor-
na, se om det uppstår vågor 
och om det uppstår ljud, sä-
ger Christina Rickman.

– Teknik fi nns runtom oss 
hela tiden. Barnen får testa 
och se vad som händer när vi 
gör olika experiment. Varför 
sjunker spiken till botten på 
fl askan och varför fl yter kor-
ken? Vi pratar om teorierna 
varför det blir som det blir. 
Barn är dessutom duktiga på 
att lära av varandra. Grun-
den för livslångt lärande 
läggs i förskolan, understry-
ker Christina Rickman.

Efter en stund är det Ar-
vids tur att använda slangen 
som fi nns i lådan. Likt en 
hörselkåpa tar han slangen 
över huvudet.

– Ljud färdas i luften och 
nu ska Arvid få lyssna när jag 

knackar på slangen, säger 
Christina.

Under tiden håller Alvin, 
Nora och Agnes på med 
egna experiment och krea-
tiviteten är det sannerligen 
inget fel på.

– Teknik behöver inte 
vara svårt och krångligt. Det 
gäller att levandegöra det på 
ett enkelt sätt och att väcka 
nyfi kenheten hos barn redan 
i tidig ålder, säger verksam-
hetschef Katrin Busck som 
är på plats för att ta del av 
undervisningen.

Av gamla VHS-band har 
barnen skapat domino att 
leka med och av knäckebröd 
har man byggt broar.

– VHS-band är en gam-
mal teknik och när det gäller 
knäckebröden så handlar det 
om hållbarhetslära, förklarar 
Christina Rickman.

Materialet som används i 
undervisningen är vardagli-
ga saker som barnen känner 
igen, alltifrån sugrör till glas-
fl askor.

– Vi håller nu på att utbil-

da ett arbetslag i taget. När 
pedagoger möts och lär av 
varandra och mellan ålders-
grupper så blir det ett väl-
digt bra resultat. Det skapas 
också en trovärdighet när 
vi pratar om att se lärandet 
i 1-16-perspektivet, avslu-
tar Leif Gardtman, rektor 
på Surteskolan och tillika 
tillförordnad förskolechef i 
Starrkärr.

JONAS ANDERSSON

Pilotskola inom teknik och naturkunskap

Verksamhetschef Katrin 
Busck.

Det är inte bara vatten utan 
även ljud som kan färdas i en 
slang. Det fick Arvid erfara.

Går det att få fram ljud med 
hjälp av ett glas vatten och ett 
finger? Jodå, det gick!
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NÖDINGE. Förra mån-
dagen hade Ester 
namnsdag.

Det fi rades på Nöding-
eskolan under en hel 
vecka, men av en helt 
annan orsak.

– Ester inleder en 
värdegrundssatsning 
som ska genomsyra 
våra skoldagar resten 
av året, säger Ulrika 
Andersson, rektor för 
årskurs 4-6.

Ester har sin alldeles speci-
ella betydelse för eleverna på 
Nödingeskolan. Varje bok-
stav i namnet har sin inne-
börd. E som i empati, S som 
i samarbete, T som i trygg-
het, E som i engagemang 
och R som i respekt.

– Vi jobbar mycket med 
vår värdegrund på skolan, 
att alla ska känna trygghet 
och trivsel. Esterveckan får 
utgöra en slags symbol för 
det fortsatta arbetet. Det slu-
tar inte bara för att den här 
veckan är över – tvärtom, sä-
ger Ulrika Andersson.

Alekuriren träffar Elin 
och Matilda i klass 2 rosa, 
som precis avverkat freda-
gens tipspromenad och av-
njutit korv med bröd i vårso-
len. Nu äter de glass.

– Vi har pratat om hur vi 
ska vara mot varandra. I vår 
klass brukar vi skriva glada 
lappar där man skriver snälla 
saker. Det får vi göra när vi 
vill, berättar Elin.

Under temaveckan har 
barnen fått skriva vändikter 
både på svenska och engel-
ska och mycket annat som 
har med kamratskap att göra.

– Det har varit roligt, sä-
ger Matilda.

Ulrika Andersson är också 
tillfreds med hur eleverna ta-
git till sig budskapet.

– När jag har promenerat 
över skolgården så har det 
alltid kommit fram några 
elever och med förtjusning 
berättat vad de gjort. Vi har 
lagt ytterligare en pusselbit i 
vårt långsiktiga värdegrunds-
arbete, Ulrika Andersson.

JONAS ANDERSSON

Eleverna på Nödingeskolan avslutade sin Estervecka i fredags 
med tipspromenad och korvgrillning.

Elin och Matilda framför 
väggen med vändikter.

– Temavecka med fokus värdegrund
Ester fi rades på Nödingeskolan
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ALE TORG, NÖDINGE

Frukt&Grönsakshuset
Gilla Frukt & 

Grönsakshuset
på Facebook

DU HAR VÄL TESTAT  
VÅR MANUELLA 
DELIKATESSDISK?

MÅNDAG–FREDAG 08.00–20.00, LÖRDAG 08.00–18.00, SÖNDAG 09.00–18.00
www.alefruktogront.se
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TESTA VÅRT FRANSKA

STENUGNSBAKADE

SURDEGSBRÖD!


