
Laddar för vår- 
marknad i Gottne

Plantorna som ska 
säljas planteras om 
i avklippta mjölk-
förpackningar. Ut-
ställningen ”Livet på 
landet  – förr och nu” 
håller på att färdig-
ställas och den nya 
lekparken provtestas.

Allt är klart för 
Gottne Byskolas  
årliga vårmarknad 
lördag 2 juni – och 
man räknar med att 
hela Gottne kommer.

SKOLA
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FÖRMIDDAGSRASTEN är just slut och det 
ringer in när 7an besöker Gottne Byskola i 
strålande försommarsol. Lika strålande är alla 
barnen i F-3 som samlas i en ring på golvet 
där läraren Marie Nyström först kollar att 
alla är på plats. Just den här dagen är 24 barn 
närvarande.

– Vi kör tvåans tabell, säger Mari och alla 
börjar räkna - 2, 4, 6, 8 … till 22.

Två saknas, men de kommer snart spring-
ande in i klassrummet på övervåningen i 

den stora röda träbyggnaden som inrymmer 
Gottne Byskola, sedan 2010 en fristående 
grundskola som drivs av Gottnebygdens 
Samhällsförening.

Redan innan 7an är på plats har dagen 
varit hektisk. Rektor Sara Yngvesson har 
gratulerats till att ha tagit sin examen och 
hon uppvaktades med rosor. Sedan har en 
blivande förskolegrupp varit på besök, och 
nu är 7an här och stör mitt i förberedelserna 
inför en av årets absolut viktigaste dagar – 
vårmarknaden 2 juni.

F-3 ansvarar för plantorna som ska säljas 

på marknaden, och de brukar gå åt som smör 
i solsken. Barnen har sått gurka, squash,  
tomat, tagetes och buskaster och mitt på 
golvet i klassrummet står nu ett antal plantor 
som ska få större utrymme för att växa på sig 
ytterligare innan marknaden.

– Vi har sått mycket frön i år men haft otur 
och det har grott lite dåligt, säger Marie som 
har lovat att ställa upp med egna perenner och 
jordgubbsplantor till marknaden.

– Marknaden är en av årets höjdpunkter. 
Barnen känner att de bidrar, det här är entre-
prenörskap på hög nivå.
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Maja har skrivit den inbjudan som skickas  
ut till alla i Gottne.

Det gäller att veta vad plantorna heter.

JUST DEN HÄR dagen blir det ingen omplan-
tering av gurka och squash för de plantorna 
visar sig vara lite busiga och har växt så pass 
bra att de har trasslat in sig i persiennsnörena.

Maria hämtar en hel sopsäck full med 
tomma mjölkkartonger som barnen klipper 
isär till lämplig storlek för plantorna. När 
skolan nyligen hade en skräpplockardag så 
hittade en elev dessutom en plastkruka som 
han snabbt föreslog att de kunde återanvända 
till marknaden.

Några i gruppen börjar klippa mjölkför-
packningar och några börjar plantera om. 

Andra skriver ned vad det är för sorts plantor 
på glasspinnar som ska stoppas ned i jorden, 
och en av eleverna visar upp det specialupp-
drag hon haft – hon har skrivit den inbjudan 
som ska gå till alla i Gottne.

– Jag hade gjort klart allt skolarbete så jag 
fick skriva inbjudan, berättar Maja.

Som tur är behöver hon inte skriva en 
inbjudan till alla i Gottne.

– Vi ska kopiera förstås, förklarar hon och 
berättar varför hon trivs så bra på Gottne 
Byskola.

– Alla är kompisar med varandra.

Maja hoppas också på besökssuccé på vår-
marknaden.

– Jag tror att alla i Gottne kommer.

ELEVERNA HAR SENASTE tiden arbetat med 
temat ”Livet på landet – förr och nu” och de 
färdigställer nu en utställning som de ska visa 
upp på vårmarknaden.

– Vi har skrivit om djur som brukar vara 
på landet, berättar Hilma som valt att berätta 
om en ko, som hon också ritat en fin teckning 
av.

– Jag ville lära mig om kor. Kor är bra för 
man får mjölk av dem. Här har jag skrivit 
fakta om kor, det var lite klurigt, säger Hilma 
och visar sitt arbete.

Några av barnen ska också ha med egna 
husdjur som de visar upp.

– Jag vill ta med Majsan som just har blivit 
mormor, säger Anna-Sara.

Majsan är Anna-Saras katt, som inte är 
så gammal som det låter när hon nu blivit 
mormor.

– Jag vet inte riktigt hur gammal hon är, 
hon är i alla fall inte 40.

Majsan får för övrigt kanske se både barn 
och barnbarn på vårmarknaden, det visar  
sig nämligen att två av Anna-Saras kompisar  
i skolan är stolta ägare till Majsans barn 
Maja och barnbarnet Rex. Kanske blir det en 
kattsläktträff?

Efter vårmarknaden, som pågår mellan 
9.30 och 11.30 – där det också blir häst-
skjuts – väntar invigning av Gottnes nya fina 
lekpark.

– Den som fanns här tidigare var undermå-
lig, den sköttes inte och därför nyttjades den 
inte heller. Det här är ett jättetillskott, säger 
Mari.

Nya färgglada lekparken har gungor, klät-
terställningar, rutschkanor och mycket annat 
roligt. Här finns också en grillplats.

– Det här blir riktigt, riktigt bra! hojtar Re-
becka glatt när hon tillsammans med Hilma 
sätter full fart i den största av gungorna. n
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