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BOHUS. Skapande skola 
2013-14 går in i sin 
slutfas.

Ale kommun har 
beviljats nya medel, 
närmare bestämt 742 
000 kronor, för skolåret 
2014-15.

– Resurser som an-
vänds för att berika och 
fördjupa undervisning-
en i grundskolan, säger 
kultursekreterare Lisa 
Haeger.

Lokaltidningen fanns på 
plats när treorna på Bohus-
skolan besökte varggropen 
vid Jennylund tillsammans 
med arkeolog Andreas An-
telid. Aktiviteten utgjorde 
en del av ett Skapande sko-
la-projekt.

– Projektet går ut på att 
alla treor i Ale kommun får 
träffa en arkeolog vid tre 
olika tillfällen. Första gång-
en i klassrummet och andra 
gången ute på en fornläm-
ning, i det här fallet en gam-
mal varggrop, i närheten av 
skolan. Den tredje gången 
kommer vi att vara på Ale 
Vikingagård. Vid samtliga 
tre träffar får eleverna veta 
mer om vad en arkeolog gör 

och får lära sig mer om hur 
människor levde på fornti-
den, förklarar Andreas An-
telid.

Det var med stor förtjus-
ning som Bohusskolans elev-
er gav sig ut i skogen för att 
bevittna varggropen.

– Är det en brunn? En to-
alett? Kanske ett fängelse?

Förslagen var många inn-
an eleverna enades om att 
gropen nog hade använts 
som någon slags fälla.

– Det är en varggrop som 
jag tror är 300-400 år gam-
mal. Man täckte över gro-
pen och sedan lockade man 
hit vargen genom att sätta 
exempelvis en köttbit på en 
pinne, förklarade Andreas 
Antelid som inte hade några 
som helst problem med att 
fånga barnens intresse.

Spännande
– Arkeologi är ett bra ämne 
för skolan, då det är väldigt 
mångvetenskapligt och kan 
användas i flera av skolans 
ämnen och läroplaner. Elev-
erna tycker också att det är 
väldigt spännande att besöka 
fornlämningar som visar hur 
människor levt förr i tiden. 
Då blir historien och forn-
tiden mycket mer verklig 

och konkret och det sporrar 
förhoppningsvis deras nyfi-
kenhet till att vilja veta mer, 
säger Andreas.

Varför ett besök vid en 
varggrop?

– Jag valde att ta med elev-
erna till varggropen både för 
att det är en häftig plats, men 
också för att det kan leda till 
en intressant diskussion om 
hur vår syn på rovdjur och 
andra djur har förändrats ge-
nom historien, säger Andre-
as och fortsätter:

– Många av platserna jag 
besöker med eleverna kan 
vara svåra att se om man inte 
vet vad man ska titta efter 
och vissa kan vara svåra att 
förstå om man inte vet vad 
det är. Till exempel så är det 
kanske inte så lätt att veta 
att gropen i Bohus använts 
till att fånga varg även om 
många antagligen har pro-
menerat förbi och sett den. 

Snart har alla treor i kom-
munen haft de två första träf-
farna. På den tredje träffen 
då eleverna besöker Ale Vi-
kingagård får de en kortare 
visning av gården och får 
även träffa Andreas Antelid 
igen för en avslutande arke-
ologiövning.

JONAS ANDERSSON

 Varggropen vid Jennylund som Bohusskolans tredjeklassare  
 besökte,  som ett inslag i Skapande skola-prjojektet. 

– Skapande skola-projektet löper vidare
Tredjeklassare besökte varggrop

SURTE. Den 1 april 
inleddes Håll Sverige 
Rents Skräpplockarda-
gar.

Aktionen engagerar 
förskole- och skolelever 
över hela landet.

I förra veckan var 
eleverna på Surteskolan 
ute och drog sitt strå till 
stacken.

Håll Sverige Rents Skräpp-
lockardagar pågår till den 5 
juni, som är Världsmiljöda-
gen. Årets mål är att minst 
en miljon personer ska delta 

i landets största praktiska ak-
tion för miljön. I fjol var det 
715 000 personer.

– Miljömedvetenhet bör-
jar i det lilla. Att plocka skräp 
i sitt närområde är en kon-
kret handling som både gör 
skillnad och skapar miljö-
medvetenhet. Glädjande nog 
blir antalet unga skräpplock-
arhjältar fler för varje år. Nu 
vill vi se fler vuxna engagera 
sig, säger Anna Linusson, 
vd för Håll Sverige Rent.

I förra veckan var Surte-
skolans elever ute och gjor-
de fint på och i närheten av 
sin skolgård. Med handskar 
och gula plastpåsar samlade 
barnen in allt skräp som man 
hittade i naturen.

– Titta här! Detta är skräp 
som ska ner i påsen, förklarar 
Emma i klass 1 när lokaltid-

ningen kommer på besök.
Håll Sverige Rents ak-

tion för miljön bygger helt 
på ideella insatser. Skräpp-
lockardagarna för förskolor 
och skolor är en viktig del. 
Här får eleverna möjlighet 
att göra en konkret insats 
genom att plocka skräp men 
också lära sig mer om ned-
skräpning, återvinning, kon-
sumtion och allemansrätt 
genom det pedagogiska ma-
terial som Håll Sverige Rent 
tagit fram.

– Flera kommuner an-
mäler sig sent och vi räknar 
med att cirka 250 kommuner 
kommer att ansluta till årets 
aktion. Nöjda är vi först när 
alla 290 kommuner deltar i 
aktionen, avslutar Anna Li-
nusson. 

JONAS ANDERSSON

 Tuva, Artimis, Ermeas, Linus och Emma var några av alla de elever från Surteskolan som  
 samlade skräp i naturen. Håll Sverige Rents Skräpplockardagar pågår till den 5 juni. 

Plockar skräp för miljöns skull
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Flytta med Länsförsäkringar

BR 2 ROK - BOHUS - CENTRALT
Välkommen till denna välrenoverade lägenhet i centrala Bohus.

Inflyttningsklar och med möjlighet till snabbt tillträde om så önskas. Här

bor du i en omtyckt förening med närhet till tågpendeln som tar dig

snabbt och smidigt till och från Göteborg på ca 15 min.

ADRESS SKOLVÄGEN 5A, 2 TR BOAREA CA 53 M² / 2 ROK

ACCEPTERAT PRIS 650 000 KR AVGIFT 3 495 KR/MÅN

VISAS MÅ 12/5 17:30-18:30 RING OCH BOKA

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

lansfast.se/ale                          0303-24 56 50
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 Arkeolog Andreas Antelid  
 berättar för Bohusskolans  
 elever om hur människor  
 levde förr i tiden. 

På fiskarhedenvillan.se kan Ni också se fler platser vi visar hus på.

Villavisning
Visningen pågår mellan 12.00-15.00 11 maj

TRANAN 
Ulvstorp 277, 44990 Ale Nol (Göteborg) 

SMARAGDEN SPECIAL
Berga 86 471 71 Hakenäset (Tjörn) 

Kontakt: Petra Linder • 031-354 34 02 

petra.linder@fiskarhedenvillan.se

Kontakt: Roger Gustafson • 031-354 34 01 

roger.gustafson@fiskarhedenvillan.se

11 MAJ
Villavisning
12.00-15.00


