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SKEPPLANDA. Skapande 
skola fortsätter i kom-
munens grundskolor.

I förra veckan togs 
eleverna i årskurs 2 från 
Garnvindeskolan med 
på en resa i den indiska 
sagovärlden.

– En intensiv kultur-
mix, förklarar Paula 
Kaltenbach från Ale 
Kulturskola.

Tidigare har det varit tema 
rymden, nu är det den indis-
ka sagovärlden som hamnat i 
fokus med magiska lampor, 

trummor, färgglada band 
och mycket annat.

– I den här resväskan finns 
all rekvisita, säger Eleonor 

Holst.
Det blir både målning 

och dansande under den 
lektionstimma som eleverna 
besöker Skepplanda bygde-
gård. 

– Vi får en väldigt bra 
respons hos eleverna, säger 
Paula Kaltenbach.

Skapande skola är tänkt 
att stärka samverkan mellan 
skolan och det professionella 
kulturlivet. Målet är att elev-
erna ska få tillgång till kultu-
rens alla uttrycksformer och 
att deras möjligheter till eget 
skapande ökar.

JONAS ANDERSSON
 Den indiska sagovärlden utgör temat för Skapande skola i årskurs 2. 

Paula Kaltenbach från Ale Kul-
turskola.

Indiska influenser i undervisningen
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BOHUS. Nyligen arrang-
erades en temavecka 
för samtliga högstadie-
elever på Bohusskolan.

Det arbetades ämnes-
övergripande i praktis-
ka och estetiska ämnen.

– En rolig och annor-
lunda skolvecka som 
verkligen gav något, 
säger Hilma Bettinger i 
klass 8C.

Identitet och kommunika-
tion stod i fokus under en 
hel vecka för Bohusskolans 
högstadieelever. Uttrycks-
sätten varierade i ämnena 
bild, slöjd, musik, idrott och 
hemkunskap.

– Roligast var nog idrot-
ten. Man fick en låt för att 
sedan göra en dans eller 
en scen till den, förklarar 
Nathalie Hammar 8C.

– Även bilden var kul. Vi 
fick göra vindflaggor med ett 
personligt budskap, berättar 
Hilma.

Eleverna turnerade bland 
olika workshops där skolans 
pedagoger hade förberett 
uppgifter i respektive ämne.

– Det var lätt att fånga 
ungdomarnas intresse. Det 
gavs möjlighet för eleverna 
att få utlopp för sin kreativi-
tet och kommunicera på ett 
annat sätt än vad de är vana 
vid, säger klassföreståndare 
Elin Zetterlund.

– Eleverna fick tänka till 
och ställa sig frågan: Vem är 
jag? Vad är viktigt för mig? 
Det var den gemensamma 
nämnaren för temaveckan, 
säger Elin.

Det praktiska skapandet 
av elevernas uttryck i ord, 
bild och figurer finns nu att 
beskåda i en utställning på 
Bohusskolan.

– Mycket i skolans värld 
handlar om bedömning. Så 
var det inte i det här fallet. 
Här prioriterades elevens 
utveckling som människa 
vilket också utgör en viktig 
del av skolans arbete, avslu-
tar Elin Zetterlund.

JONAS ANDERSSON
Vem är jag och vad är viktigt för mig? Identitet och kommunikation stod på schemat under tema-
veckan på Bohusskolan. Här ses Nathalie Hammar och Hilma Bettinger från klass 8C tillsammans 
med lärare Elin Zetterlund.

Temavecka om identitet och kommunikation
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Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Nyproduktion i Alafors! 
Vi har glädjen att få presentera detta 
spännande nybyggnadsprojekt i Alafors 
där 15 st enplansvillor i bostadsrättsform 
byggs med hög klass och kvalité.  
Välj mellan tre eller fyra rum och kök. 

beräknas till sommaren 2015. Tre rum och 
kök om 77 kvm med avg. 5.000:- och pris 
1 535 000  eller fyra rum och kök om 92,5 
kvm med avg. 6000:- och pris 1 855 000.  

För mer information  
och bokning kontakta  
Henrik Kjellberg  
0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se


