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Anundgårds Skola

Anundgårds skola
Skolan ligger mitt i byn, granne med kyrkan, affären, förskolan, skogen och fotbollsplanen.
Vackert belägen vid Holmsjöns strand ligger skolan. Bada, fiska eller leka vid strandkanten,
sommar som vinter eller använda skogen som klassrum. Bara att välja. Allt kan vi göra! Tänk att
ha all denna natur inpå knutarna. Att kunna använda naturen som man använder en lärobok
varje dag, ja det är inte alla förunnat att få jobba så! På rasterna väljer eleverna att leka på gården
eller i skogen som är en del av skolgården.
Från andra våningen har vi en underbar utsikt över byn och Holmsjön. Allt detta endast 45 min
från Sundsvall! Alla vet nog inte om denna plats på jorden…. Tyvärr sjunker elevantalet i vår
skola och bygd. Starka krafter i byn arbetar målmedvetet för att få folk att vilja flytta till byn. Vi
hoppas alla att skolan får finnas ett tag till. Men än så länge finns vi och vi njuter av att få arbeta
här och att få vara tillsammans med alla de trevliga barn vi har.

/personal, Anundgårds skola

Nu kommer bokbussen! Barnens intresse
för böcker har ökat läsförmågan.
Barnen älskar att låna böcker och har blivit
så duktiga att läsa (bokbussen)

BOKBUSSEN

Här är
Pontus
Dennis
Ida och
Björn
på väg

att låna. Pär lånar nya böcker. Sören den
tålmodige bibliotekarien hjälper till.
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Jocke och Anton vid lånedisken. Pontus väljer en spännande bok.

KLOKER
Under våren har F-3:an deltagit i en läns-
omfattande teknik och uppfinnartävling.
Den gick av stapeln 21-22 februari i år och
där var vi med alla våra uppfinningar tillsam-
mans med flera 100 elever och skolor från förs-
koleklass upp till gymnasiet.
Björn Magnusson-Hägg och Mikaela Jansson
lyckades vinna med sin städrobot Putte och tog
oss, hör och häpna, till riksfinal i Mjölby i
Östergötland.Dit åker de för att tävla 30-31
maj! Tala om spännande. Lilla Anundgård skall
ut och resa. Vi hoppas på en spännande och
rolig resa.

Mikaela och Björn tar emot pris på
mässan.

Alla uppfinnare i F-3.
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Sommardikter och teckningar
Några sommartankar!

Sommaren är en skön årstid.
Jag känner nyklippt gräs.
Pappa lagar traktorer och jag cyklar med min
lillebror.
Ida 8 och ett halvt år.

Sommaren gör mig varm.
Det som är dåligt med sommaren är myggen
och bromsarna när jag åker EU-moped.
Dennis 9 år.

Nu är sommaren här.
Jag gör solen kär.
När solen är kär blir den glad. Jag blir också
glad.
Mikaela 8 år. Vattnets vågor rullar in.

ÅÅ jag är så glad så jag kan spricka.
Dan Engström 9 år

Det är skönt att det är sommar,
för då kan man bada!
Pontus 6 år

Sommaren är fantastisk.
Den är cool, man kan bada och ha jättekul.
Jag kan fixa sommaren om jag vill, jag fixar all-
ting.
Man kan höra allting.
Björn Hägg 9 år.

När det är sommar då ska jag bada och fiska.
Det tycker jag är det bästa med sommaren!
Anton 6 år

Ida

Dan

Det är kul att sommaren är här igen för som-
maren är skön.
Sommaren är kul för då kan man cykla och
gunga.
Mattias 7 och ett halvt år.

Dennis

Mattias
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Björn 9 Dan 9

Dennis 9
Ida 8

Mattias 7

Mikaela 8

Pontus 6

Anton 6


