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LÖDÖSE. En ny förskola 
i före detta vårdcen-
tralen slår snart upp 
dörrarna.

Förberedelserna är i 
full gång.

– Vi siktar på att star-
ta upp verksamheten 
i mitten av februari, 
säger Lina Nelin, försko-
lechef Naturmontessori 
Väst AB.
I lördags arrangerade Natur-
montessori Väst öppet hus 
för att visa upp lokalerna i 
Lödöse före detta vårdcen-
tral. Personalgruppen, be-
stående av Elvira Sparre, 
Thobias Johansson och 
Fredrik Fridlund, guidade 
besökarna.

– Vi är inte färdiga ännu, 
men har kommit en bra bit 
på vägen. Det är fantastiskt 
roligt att få vara med från 
början och bygga upp verk-
samheten från grunden, för-
klarar Elvira Sparre.

Sju pedagogiska rum hål-
ler på att skapas där förskol-
lärarna får utlopp för sina 
kreativa tankar och kompe-
tens. Bland annat i form av 
en ateljé, ett naturvetenskap-
ligt rum, en scen med fokus 

på drama och fantasi samt 
lugna rummet. 

– Vi skapar den pedago-
giska miljön så att barnen ska 
ges möjlighet till utforskning 
och skapande utifrån sina 
egna intressen, säger Thobi-
as Johansson.

Utegården påbörjades 
före årsskiftet där lekredskap 
och omgärdande staket nu är 
på plats.

– En utmanande och sti-
mulerande utemiljö är näs-
ta sak att ta tag i. Odling 
kommer att bli aktuellt när 
våren kommer. Vi är oer-
hört nyfikna på att utforska 
närområdet och önskar få ett 
gott samarbete med Lödöse 
museum, säger Fredrik Frid-
lund.

Hittills har tolv barn an-
sökt om förskoleplats och 
hälften av dem har redan 
tackat ja.

– När förskolan öppnat 
och ryktet sprider sig är det 
säkert fler föräldrar som får 
upp ögonen för vår verksam-
het. Vi ser verkligen fram 
emot att få komma igång och 
välkomna de första barnen, 
avslutar Lina Nelin. 

JONAS ANDERSSON

Fredrik Fridlund, Elvira Sparre och Thobias Johansson utgör personalgruppen på den nya förskola som öppnar i Lödöse i mitten av 
februari.

Förskola
slår snart 
upp dörrarna
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Inspirerande föreläsning direkt från verkligheten. 
När vardagsbekymren tar över är det lätt att glömma vad det egentliga 

och medmänskliga målet med livet med våra barn är – att få dem att växa 

upp till lyckliga människor. Lasse Mattila ger i sin föreläsning nya infalls-

vinklar på hur man kan tänka och agera kring barn och ungdomar.

Tisdag 3 februari kl. 18, Tingbergsskolans matsal, Lödöse
Tisdag 10 februari kl. 18, Folkets Hus, Lilla Edet
Ingen anmälan, kostnadsfritt.

FÖRELÄSNING

ATT VARA EN

VUXEN 
FÖREBILD

I BARNS OCH UNGDOMARS LIV

FÖRELÄSARE:

LASSE MATTILA
Foto: Michal Mediart

LÖDÖSE 3 FEBRUARI
LILLA EDET 10 FEBRUARI

RESETIPS!

www.lillaedetsbuss.se
Ring för info & reseprogram. 0520-65 75 00

HOVFJÄLLET dagstur under 
sportloven v 7 och v 8
Buss inkl liftkort.

Avresa 11/2 och 18/2 Barn 8-15 år 435:-, vuxen 490:-

NILS LANDGREN, IDA SAND 
OCH BOHUSLÄN BIG BAND
Vara konserthus 1/3

Buss och entré 495:-

RYSSNING TILL ROSTOCK 3 dagar

Del i dubbelrum. Avresa 15/3 och 22/3 1450:-

KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA
Göteborgsoperan 15/5. Buss och entré 980:-

Tillsammans kan vi hjälpa djuren!
Sms:a DJUR till 72120 för mer information.Sms

www.djurensratt.se 08-555 914 00
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