Sommarlovet dansades in

I dansens virvlar. I något som liknade festyra
OXELÖSUND (SN): Så ringde det
ut för sista gången det här skolåret.
Och de flesta såg ut att vara glada
för det.
Uppklädda i kostym och fluga eller allra finaste klänningen sjöng
och dansade skolelever in sommarlovet.
De såg lite nervösa ut. Och förväntansfulla inför det som komma skall.
För några var det första sommarlovet i
livet som hägrade, något mycket speciellt.
För andra var det kanske sista gången
som de stod där och sjöng "Den blomstertid nu kommer", vilket nog kan vara
lite vemodigt.
Nu bär det ut i livet på allvar.
I den intill bristning fyllda kyrkan i
Stjärnholm firade Ramdalsskolans 9-

dansade skoleleverna

på Dalgångsskolan

klassare sin avslutning.
Skolorkestern och skolkören bjöd på
musik och sång, allt från traditionella
sommarvisor och Bellman till toner från
medeltiden. Det senare ett bejublat
nummer som skapade en stämning av
att man förflyttades ett antal århundraden tillbaka.
Så hölls de traditionsenliga talen
förstås. "Lycka till, var försiktig" och allt
det där.
Pastor Kjell Granrot talade om mod
och självständighet och vikten av att
kunna stå emot påtryckningar.
Och som exempel på det tog Granroth
upp rasismen som vi sett ohyggliga uttryck för under senare tid.
- Jag önskar er mod att stå emot sådana åsikter, sade han.
Skolstyrelsens ordförande Sören

Äntligen sommarlov, vad kan det bjuda på? Åskådare
vid
Dalgångsskolans avslutning bjöds i alla fall på jättefin sångoch
dansuppvisning.

runt.
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Carlsson tyckte att skolavslutningstalet
var årets roligaste uppdrag.
- Det ligger sådan förväntansfullhet i
luften här, nästan som när ni började
årskurs ett.
Även Sören Carlsson talade om rasism och främlingsfientlighet, ett tema
som tagits upp på skolavslutningarna
över hela landet på uppmaning av skolministern.
- Tag avstånd från det och gå er egen
väg, sade Carlsson.
På Dalgångsskolan avslutade eleverna ur årskurs 1-3 med att visa upp sina
sång- och danstalanger.
Det skuttades runt i gröngräset i danser såsom "alla fåglar dansar" och "skära, skära havre" och till det massor av
skönsång.
SUSANNE SAWANDER

Det är något speciellt med skolavslutningar,
en speciell atmosfär; förväntningar,
glädje att något äntligen är över eller
komma skall, men också vemod.

