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Morsdagsbrunch
Boka på 0320-301 00 eller
bokningen@tvaskyttlar.com
www.tvaskyttlar.com
Välkomna till oss!

Frisör och butik

AB

Hög kvalité till lågt pris

All klippning

199:Välkommen

Björns Persienner
Nytt el. reparation
➢ Persienner
➢ Lamellgardiner
➢ Plissé
➢ Rullgardiner etc.
0320-351 00

www.bjornspersienner.se

till oss
Rand,
utbildad
frisör!

0320-10 100
Boråsvägen 32, Kinna

Byggvaruhandel för alla!

Pedagogerna Therese Johansson och Carola Skur på Loftsgårdens förskola i Horred ser
Foto: Johanna Molin
framemot att få använda spelet Ajabaja i verksamheten.
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Allt inom bygg! Priser som
verkligen tål att jämföras!
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Tel: 0325-186 16
www.vastkuststugan.se

Maila till oss!
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Behöver ni
hjälp?
Ring oss, vi
kan snickra,
måla, städa samt
ta hand om
trädgården.

Hyr en pensionär
0320-71 52 10
mark@pensionarspoolen.se
mark.pensionarspoolen.se

annons
markbladet.se

Stefan
Mikaels son

Mikael, 70
Prostatacancer

1 av 3 får cancer.
Men alla drabbas.
Bli månadsgivare i dag. Gå in på cancerfonden.se
eller ring oss på 020-59 59 59.

Alexandra
Mikaels barnbarn

Lions tar flyktingbarn till djurpark

Lions club Kinna-Skene arrangerade en bussutflykt med barn
från flyktingföräggningen på Kinna hotell. Färden gick till
djurparken som visade sig från sin allra bästa sida med soligt
väder och härlig grönska tack vare den sommarvecka som vi tidigare har haft. Att efter ett halvår i Sverige under den mörka
och kalla perioden äntligen få vara ute i värmen måste vara härligt. Aporna har väl saknat publik under lång tid och uppträdde
nu med sina mest vågade konster högt upp i träden. Lunchen
avnjöts på bästa sätt i skuggan av träden vid savannen och på
eftermiddagen gick bussen tillbaka till Kinna.
Insänt av: Lennart Fellinger, Lions club Kinna-Skene

Ajabaja mot mobbning
Spelet Ajabaja för barn
i åldern 4-8 år delas ut i
förskolor och skolor för
att motverka mobbning
och diskriminering.
– Det gör skillnad för
barnen, säger grundaren Johan Öqvist som
nu delat ut 175 spel till
pedagoger i Mark.
Varje dag blir 60 000 barn
mobbade i svenska skolor
och varje vecka väljer ett
barn att avsluta sitt liv på
grund av mobbning. Det vill
Johan och Åsa Öqvist förändra med hjälp av samtalsspelet Ajabaja som de tagit
fram tillsammans med olika
skolor, som ett pedagogiskt
verktyg till just förskola och
skola.
– Vi vet att pedagogerna
gör ett bra jobb, men vi vill
ge dem ett verktyg för att få
barnen att prata om de svåra
frågorna, berättar Johan.
Spelet är utvecklat för att
pedagoger på ett lekfullt sätt
ska få barn i åldern 4-8 år att
prata om det svåra och på så
vis kunna förebygga mobbning, kränkning och diskriminering.
– Folk brukar fråga oss hur
vi vet att vi lyckats med spelet. Då brukar vi svara att har
vi förändrat minst ett barns
liv så har vi lyckats, förklarar
Johan.

söka skapa en tryggare framtid för barn och ungdomar.
Den här insatsen med Ajabaja
är en viktig del i det arbetet,
tillsammans med allt annat
vi gör, säger Kim Erefalk,
hållbarhets ansvarig
på
Länsförsäkringar Älvsborg.
Förra onsdagen fick pedagoger i Mark en introduktion till spelet. På plats fanns
bland annat Johan och Åsa
Öqvist, Dennis Reinhold,
chef på barn- och utbildningsförvaltningen
samt
Annette Andersson och Kim
Erefalk från Länsförsäkringar
Älvsborg.
– Det här är det mest betydelsefulla förutom att få se
vad som händer när barn
och pedagoger spelar spelet.
Spelet gör skillnad och jag
hade gärna varit ute ännu mer
i verksamheterna och sett det,
säger Åsa Öqvist.

Saknas ett verktyg
Therese Johansson och
Carola Skur på Loftsgårdens

förskola i Horred tyckte att
spelet verkade väldigt bra och
höll med om att det finns
ett behov att ett pedagogiskt
verktyg för att på ett enkelt
sätt prata om svåra ämnen,
till exempel när någon blivit retad eller i förebyggande
syfte.
– Det kan bli ett bra verktyg
för det fyller flera funktioner,
säger Carola Skur och får
medhåll av Therese.
– I dag saknar vi verktyg
för att bearbeta olika händelser, förklarar Therese.
I spelet finns 48 olika spelkort med frågor om olika
situationer och faktafrågor
för att blanda upp det tunga
med mer lättsamma saker.
– Det verkar väldigt bra för
svåra frågor läggs på bordet,
men man pratar om figurerna
i spelet. Det tror jag är bra,
fortsätter Carola.
Johanna Molin

0320-20 91 46
johanna.molin@markbladet.se

Skapa tryggare framtid
I förra veckan delades 175
spel ut till förskolor och skolor i Marks kommun, i samarbete med Länsförsäkringar
Älvsborg. Totalt har över
2 000 spel delats ut runt om
i landet.
– Vi jobbar hårt för att för-

Spelet Ajabaja delades ut av grundarna Johan och Åsa
Öqvist, i samarbete med Kim Erefalk och Annette Andersson
på Länsförsäkringar Älvsborg, till pedagoger i Marks kommun. På bilden ses även Dennis Reinhold, chef på barn- och
utbildningsförvaltningen.

