
VECKA 21         NUMMER 20|14

Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 
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Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

M
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

ALAFORS. På Mor Annas 
förskola uppmärksam-
mades Förskolans dag 
med friidrott.

Solen strålade och 
barnen var fyllda av 
energi.

Höjdhopp, löpning, 
längdhopp och balans-
gång stod på program-
met.

Samtliga förskolebarn i ål-
dern 1-6 år deltog i aktivite-
terna på Mor Annas förskola. 
Friidrottsdagen var uppskat-
tad, det märktes tydligt.

– Vi har tur med vädret 
och då blir allt så mycket 
lättare. Barnen gillar den här 
typen av arrangemang och 
att få vara ute och leka, säger 
förskollärare Linda Skån-
berg.

Ballonger och affi scher 
med Lärarförbundet som av-
sändare hade satts upp för att 
manifestera Förskolans dag.

– Förskolan spelar en vik-

tig roll i barnens liv. Vi utgör 
ett komplement till hemmet. 
Här läggs grunden för bar-
nens fortsatta skolgång, sä-
ger Linda Skånberg.

På Mor Annas förskola 
var alla vinnare denna tors-
dagsförmiddag, oavsett om 
man hoppade långt eller 
kort, sprang fort eller lång-
samt.

– Detta är bara ett exem-
pel på pedagogisk utveckling 
i förskolan, avslutar Linda 
Skånberg.

JONAS ANDERSSON
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Lunchrestaurang 
& café

7000 m2 
lågprisvaruhus

MÅN – FRE 11 – 14.30
LÖR – SÖN 11 – 15
DAGENS LUNCH 79:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé,
dricka & kaffe

Veckans lunchmeny 
hittar du alltid på
www.kladkallaren.se

Tårtkalas på
Nordgärdets förskola
– Riksdagsledamot överraskade personalen

Personalen på Nordgärdets förskola i Surte uppvaktades med tårta av riksdagsledamot Camilla 
Waltersson Grönvall (M) och kommunalrådet Mikael Berglund (M).

 Lewin tyckte att längdhopp var en höjdare. 

Balansgång var en av aktivi-
teterna som barnen fick göra 
under friidrottsdagen.

SURTE. I torsdags fi ra-
des Förskolans dag.

Riksdagsledamot Ca-
milla Waltersson Grön-
vall (M) och kommunal-
rådet Mikael Berglund 
(M) överraskade perso-
nalen på Nordgärdets 
förskola.

– Den här ska ni ha, 
som en symbol för att 
vi i Sverige har världens 
bästa förskola, sade Ca-
milla och överräckte en 
mumsig prinsesstårta.

Eleverna på Nordgärdets 
förskola var sannerligen 
på tårna när Camilla Wal-
tersson Grönvall och hen-
nes partikamrat Mikael 
Berglund gjorde entré.

– De har varit glada och 
uppskruvade hela morgonen, 
förklarade förskollärare Bar-
bro Jonemark.

– Må de fortsätta att ha en 

positiv bild av oss politiker 
även i framtiden, skrattade 
Camilla som togs med på en 
rundvandring mellan avdel-
ningar och fi ck uppleva allti-
från mysrum till bilrum.

– Härligt att mötas av så-
dana här öppna och glada 
barn, sade Camilla Walters-
son Grönvall som lovade att 
återkomma till Nordgärdets 
förskola redan om en vecka 
för att fördjupa sig i perso-
nalens arbete.

Lyft förskolan
Camilla Waltersson Grön-
vall från Lilla Edet har suttit 
i riksdagen sedan 2010 med 
ansvar för frågor som berör 
just förskoleverksamheten. 
Hon har spelat in ett antal 
förslag som regeringen fattat 
beslut om.

– Alliansregeringen har 
lyft förskolan som ingen re-
gering tidigare åstadkommit. 
Vi har förtydligat och skärpt 
det pedagogiska uppdraget 
samt lyft förskollärarens vik-
tiga roll. Det fi nns ett stort 
behov av fl er förskollärare 

och att säkerställa att alla 
förskolor hålla samma höga 
kvalitet, säger Camilla Wal-
tersson Grönvall.

– Därför har regeringen 
anslagit en summa om 650 
miljoner. Pengarna skall an-
vändas till att minska stora 
barngrupper, öka personal-
tätheten och höja kompe-
tensnivån genom en sökbar 
kvalitetspeng där huvudman-
nen ansöker efter de lokala 
förutsättningar som råder. 
Behoven ser oerhört olika ut. 
Pengarna skall också använ-
das till att öka antalet platser 
på förskollärarutbildningen, 
fortbildning och utbildning 
av barnskötare, förskollärare 
och förskolechefer. Sist men 
inte minst vill jag poängtera 
det faktum att Skolinspek-
tionen får mandat att göra 
tillsyn av såväl kommunala 
som privata förskolor.

Förutom politikerbesö-
ket så passade Nordgärdets 
förskola på att fi ra dagen 
med sångsamling, glass och 
avslutningsvis en vårfest till-
sammans med föräldrarna.

…och i Alafors var det full aktivitet

F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se


