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Din mäklare i Ale, Lödöse och Lilla Edet
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Fritidshemmens dag fi rades i Nödinge…
NÖDINGE. Fritidshem-
mens dag är en årligen 
återkommande höjd-
punkt på Nödingesko-
lan.

Skolgården förvandlas 
till ett gigantiskt aktivi-
tetsområde.

– Jättekul, säger kom-
pisarna Angela Ahlqvist 
och Julia Jonsson Dam-
mgård i klass 2b.

Den andra tisdagen i maj 
varje år fi ras Fritidshemmens 
dag. Den 13 maj var det allt-
så åter dags. Temat 2014 var 
”kunskap i gemenskap”.

Festligheterna på Nö-
dingeskolan drog igång 
klockan halv tre på eftermid-
dagen och pågick under tre 
timmar. En hel del föräldrar 
besökte arrangemanget, som 
bland annat bjöd på diverse 
olika lekar, loppmarknad och 
servering.

Regnet hängde i luften, 

men höll sig tack och lov på 
behörigt avstånd hela efter-
middagen. Eleverna stortriv-
des.

– Vi har spelat King och 
köpt popcorn, förklarade 
Julia.

Säckhoppningen var nog 
den av programpunkterna 
som framkallade fl est skratt. 

Tävlingsinstinkten var på-
taglig hos eleverna, men 
ibland gick det inte riktigt 
som deltagarna hade tänkt 
sig.

– En jättebra dag och 
många roliga saker att göra, 
konstaterade Angela Ahl-
qvist.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Labyrint 
är ett populärt tv-pro-
gram som visas på SVT:s 
Barnkanalen.

Programmet utgjorde 
basen för de händelser 
som utspelade sig på 
Älvängenskolan i sam-
band med Fritidshem-
mens dag.

Ingen kunde undgå att det 
var Fritidshemmens dag. 
En stor banderoll täckte ena 
sidan av träborgen mitt på 
skolgården. På borgens tak 
fanns Sandra Andersson 
och Anders Bertilsson, 
samordnare för aktiviteter-
na, som gav barnen instruk-
tioner om de uppdrag som 
väntade.

Labyrint är ett tävlings-
program i en fi ktiv fanta-
sivärld. Tre barn tävlar i varje 
program mot Daidalos och 
hans skapelser i labyrintvärl-
den. Barnen ska samla livs-
pucklar och klara sig ifrån att 
bli slajmade.

Älvängenskolan hade 
iordningställt en egen laby-
rintvärld och eleverna fi ck 
ta sig mellan de olika statio-
nerna. Barnen var uppdelade 
i grupper om sex deltagare i 
varje. Aktiviteterna genom-
fördes årskursvis, F-2.

– Dagen är uppbyggd på 
samarbete, att barnen ska 
kämpa tillsammans och ha 
roligt.

För att mätta hungriga 
magar hade personalen ord-
nat med korvgrillning. Kön 
ringlade sig lång och elever-
na åt med god aptit.

JONAS ANDERSSON

…och på Älvängenskolan

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 12 maj

Bostadsinbrott
Inbrott på Kungsvägen i 
Alvhem. Gärningsmannen 
bryter upp fönstret till var-
dagsrummet och tar sig in 
i bostaden. Tv-spel och ett 
guldarmband tillgrips.

Tisdag 13 maj

Olaga hot
En person gör sig skyldig till 
olaga hot och föregivande av 
allmän ställning sedan han 
utger sig för att vara polis 
och kräver att få komma in 
på Fridhems äldreboende i 
Surte. När personalen vägrar 
att släppa in mannen hotar 
han att slå ihjäl densamma. 

Inbrott i klubbstugan och 
tillhörande container hos Ale 
Trialklubb. En motorcykel, 
kablar, nycklar, kontanter 
och diverse annat gods till-
grips.

Onsdag 14 maj

Narkotikabrott
Från Södra Klöverstigen i 
Nödinge medtas en man för 
provtagning då han visar 
tydliga tecken på drogpåver-
kan. Mannen är i 30-årsål-
dern och misstänks för ringa 
narkotikabrott eget bruk. En 
mindre mängd narkotika tas 
i beslag.

Skadegörelse på Nöding-
eskolan. Någon kastar in en 
stolpe genom fönsterrutan 
på Nödingeskolan.

 Klasskompisarna Angela Ahlqvist och Julia Jonsson 
 Dammgård hade kul på Fritidshemmens dag i Nödinge. 

Mer än
bara lokal-

tidning

Printshop
Film

Webb
Reklam
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I förra veckan anordnades Lilla Vetenskapsfestivalen för 
andra året i rad på förskolorna i Surte. Då gjordes aktiviteter 
tillsammans med barnen som byggde på tema luft. Det hela 
avslutades med ett uppskattat bilrace. Åtta deltagande bilar 
ställde upp i olika heat. Det blev en spännande final mellan 
Junibacken och Nalle Puh. Segern gick till Nalle Puh som fick 
välförtjänta applåder och en segerpokal.

Bilrace
i Surte

 Samarbete var nyckelordet när Fritidshemmens dag firades 
 på Älvängenskolan. 

Loppmarknaden var populär.
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