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MR  JohanssonsRESTAURANG

HUSMANSKOST,
ASIATISKT & SUSHI

SUPERBUFFÉ MED
MONGOLISK BARBEQUE

168 KR/PERS ALLA DAGAR FR KL 16.30
KOCKEN TILLAGAR MATEN MEDAN DU SER PÅ!

TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

DAGENS LUNCH MÅN-FRE KL 11.00-15.00

På Nolskolan har vi haft 
en lång tradition att fi ra 
Fritidshemmens dag ute på 
grusplanen nedanför skolan. 
De fyra avdelningarna 
”Junibacken”, ”Bullerbyn”, 
”Karlsson på taket” och 
”Dynamiten” bjuder in alla 
fritidsbarn med syskon och 
föräldrar att delta på roliga 
och utmanande aktiviteter. 
Det hoppas längd, kastas 
stövel, stafett på skidor, kas-
tas boll, dragkamp, spika i 
stubbe och poängpromenad. 
Bambapersonalen hjälper till 
att servera mellanmål – korv, 
hamburgare,  saft och glass. 

– Det här är jätteroligt, 
säger många barn när jag 
frågar hur de tycker efter-
middagen varit.

Nu i dessa valtider så 

har Lärarförbundet en bra 
kampanj om ”Skolan först!” 
Så här lyder den:

”Fritidshem gör elevens 
dag komplett. Vi vill att det 
här valet handlar om fram-
tiden. Och om vikten av att 
elever får rätt förutsättning-
ar från början. Vägen till en 
bättre skola, med allt från 
förskola till fritidshem, går 
genom att satsa nu. Det är i 
fritidshemmen som eleverna 
får möjligheter att utveckla 
olika förmågor och intressen 
genom ett lekfullt lärande. 
Fritidspedagogiken handlar 
om samarbete och kreativi-
tet. Genom att tillvarata den 
andra hälften av elevernas 
dag i skolan och satsa på 
fritidshemmen kan elever 
också nå bättre resultat i 

skolan. På många håll saknas 
förutsättningarna att bedriva 
en verksamhet som uppfyl-
ler målen. Arbetsbelastning-
en för fritidspedagoger har 
ökat, elevgruppernas storlek 
har vuxit, lokalerna är inte 
anpassade för verksamheten 
och tiden för planering 
saknas. Därför är det viktigt 
att fritidshemmen får rätt 
förutsättningar, gott om tid 
och resurser för eleverna.

Lärarförbundet säger att 
allt börjar med bra lärare 
i fritidshem såväl som i 
skola och slutar med svenska 
framgångar.” 

Erik Rubensson
Fritidspedagog på Nolskolan

 Fritidshemmens dag firades på traditionsenligt vis på Nolskolan. 

Nolskolan håller traditionen vid liv
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FÖR VÄST-
SVERIGE!
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