Lidens skola årskurs 5-6

Bakre raden fr.vä: Camilla, Simon, Filip, Robin L, Peter, Rickard, Hampus, lärare Monika,
Therese. Mittenraden fr.vä: Robin A, Jesper, Jakob, Fredrik, Folke, Lynn, Tomas. Längst
fram fr vä: Pontus och Kristoffer. Foto: Tore Löfvenius

Vi är 19 elever.i klassen. Vi är 11 elever i 6:an och 8 elever i 5:an. Vi tycker om att läsa och vi läser
mycket böcker. Vi gillar böcker som författarna Laura Trenter, Michelle Pavel, Måns Garthon,
Sören Olsson och Anders Jacobsson har skrivit. Vi har under detta läsår tillsammans läst 24.478
sidor. Några av oss tycker om att skriva dikter. Många i klassen idrottar mycket. Några spelar
instrument ex. piano och fiol. Vi är väldigt kreativa. Vi gillar att rita och måla. Vår lärare är
väldigt duktig på att sjunga.TACK FÖR OSS! (Två elever frånvarande på fotot)
Text: Robin A, och Hampus

Fakta om vita skolan

Lidens skola ligger centralt i Lidens samhälle
högt ovan Indalsälven, norr om kyrkan, öster
om den gamla byvägen. Skolan består av tre
byggnader, där den äldsta i norr uppfördes 1850
i timmer med rött tegeltak. Söder om denna
finns två byggnader från 1962. Lidens första
skolhus, kallad Kyrkbyns skola, stod färdigt
1850. Huset är ombyggt flera gånger, bl. a 1944
enligt ritningar av arkitekt Per Österlund. Då
förlängdes skolflygen och taket höjdes så vindsvåningen fick full höjd.När man bestämde att
Liden skulle bli en centralskola, (grundskolans
införande) och att skolan skulle bli 9-årig. bör-
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jade ett nytt skolhus att byggas. Det nya skolhuset innehöll högstadiets klassrum och en
huvudbyggnad med gymnastiksal, matsal, samlings- och bibliotek började byggas 1962. Arkitekt var F. Hedström, LBF Härnösand.. När
dessa hus byggdes revs ett hus med samlingslokaler som låg i vägen. Det nya huset skulle innehålla en sådan, aulan. I den gamla skolan finns,
förutom en deltidsförskola, skolsalar för
årskurserna 1-6. I skolan går i dagsläget 59
elever.
Text: Lynn, Camilla, Oscar och Fredrik
Lidens tidning

Renovering av
Lidens skola
Det är kanske många som kanske inte vet att
det pågår en renovering avhögstadiebyggnaden
på Lidens skola.Här är det full aktivitet från
morgon till kväll och vi blev nyfikna på vad är
det som händer? Så vi gick till skolans rektor,
Per Göran Berglund och ställde några frågor.
Under hur många år har man försökt att få till
en renovering av Lidens skola? -I mer än 10år
och flera ritningar och förslag har tagits fram,
men det har inte blivit av och nu äntligen har
man börjat bygga.
I det härliga vårvädret var det många elever
Hur mycket kommer det att kosta totalt?som passade på att göra snöskulpturer. Här
- Drygt 36 miljoner..tror P.G.
ser ni en pingvin, Bambi. Skulptörerna heter
När kommer allt att vara färdigt?Therese Backlund och Camilla Dahlin. De går
Allt ska vara klart i februari 2008.
båda i klass 5. Foto: Rickard Persson
Hur rivs vita skolan?
- Troligtvis börjar man att först ta man bort allt
giftigt material och sedan bränner man ner den. Vad tycker P.G om rivningen av vita skolan?
- Nackdelen är att alla gamla kommer sakna
den, men den har inget värde.
Vad ska det vara där vita skolans ligger idag ?
-- Det kommer att vara en idrottsplats med fotbollsplan, lekplats fördagis och en ishockeyrink.
När rivs vita skolan?
- De tror att den ska vara riven sommaren 2008.

Pontus Kvillefors, P-G Berglund och Jesper
Jansson. Foto: Robin Lindbergsson

När vi hade fått svar på våra frågor tackade vi
för oss och gick tillbaka till vita skolan i det
soliga marsvädret.
Av: Jesper Jansson och Pontus Kvillefors

Vårkänslor
Våren är för mig när det blir varmare, flyttfåglarna kommer tillbaka till Sverige och generöst ger sin fina sång till oss.
Det är också när dom blommor som är fina
och vissa tycker luktar gott, som våren anlänt
till Sverige.

Våren ger en härlig känsla liksom sommaren,
man får ny livsglädje,vissa blir väldigt kära på
våren, kanske hittar du din käresta.
Kanske är det för att man blir varm av solen
eller av kvittret, eller så är det doften, som gör
en kär.
Av:Simon Rosenpärla

Lidens tidning

Fortsättning sidan 20
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Forsättning från sidan 17

Intervju med Byggjobbarna
En solig torsdag gick vi över till byggnad B,
Lidens skola för att intervjua platschefen,
Arnold Hallin och två arbetare.
1. Vad heter firman?
Svar: Mikaelssons Byggnader
2. Hur många yrkesmän är det som jobbar
med ombyggnationen?
Svar: Ungefär 15 personer.
3. När är det planerat att byggnad B skall vara
färdig renoverad?
Svar: Runt slutet av april 2007
4. Hur lång tid har ni på er att bygga allt?
Svar: Ungefär 20 månader.
5. Hur många timmar jobbar n i ungefär per
dag för att hinna med allt?
Svar: Ungefär 8 timmar.

Hemkunskapen efter renovering.
Foto: Simon Rosenpärla

Bengt Mörsky, Arnold Hallin och Kenneth
Mörsky. Foto: Christoffer Evrung.

6. Hur mycket kommer allt att kosta?
Svar: Drygt 36 miljoner.
7. Hur många gipsskivor har det gått åt?
Svar: Ungefär 700 stycken.
8. Hur många containrar har det gått åt för
att tömma och riva i byggnad
B?
Svar: Ungefär 20 stycken.
9. Är det samma firma som skall riva och
renovera i byggnad A?
Svar: Ja.
10. Vad är det som skall bli under aulan?
Svar: Fläktrum.
Efter att vi fått våra frågor besvarade, så
återvände vi till skolan.
Av: Simon Rosenpärla och Robin Lindbergsson

VÅREN
När våren börjar kommer solen fram bakom molnen.
Snön och istapparna smälter.
Flyttfåglarna kommer tillbaka.
Snart får träden färg och blommorna kommerupp ur marken.
Bland annat tussilago, blåsippa ochvitsippa,
men många planterar blomlökar och tulpaner.
Snart kan man sola och bada varje dag.
Men först måste sommaren komma tillbaka.
av Therese Backlund åk 5
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Lidens tidning

En till rolig historia!

En rolig historia!

Vad får man om man korsar en vampyr
med en lärare?
Svar: En massa blodprov.

Pappan till sin son:- Hur går det med läxorna?
- Jag läser allt jag kan.
- Är det inte bättre att du läser det du inte kan?

Sammanställning: Rickard, Christoffer, Peter och Tomas

Teckningar

Filip

Jakob

Tomas
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Anundgård 1053, 86041 Liden
Lidens tidning
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