Vecka 45 2018
Vilken höstfest det blev!
För en månad sedan bestämde klass Hugin att de ville göra något glädjande för alla kompisar på
skolan. En höstfest blev bestämd. I torsdags klockan 12 slogs portarna till idrottshallen upp. Eleverna i
Hugin hälsade välkomna. efter en kort samling började lekarna. Det var spegelkull, iskull och Let´s
Dancekull. Därefter blev det en omgång dansstopp innan kiosken öppnade. Alla fick ett kuvert med
"fågelpengar" som man kunde handla för i kiosken. Duvor, blåmesar, fiskgjusar, korpar och tjädrar
räckte till många läckerheter. Det fanns smoothies med mango och hallon, juice, isglass, salta pinnar,
chips och popcorn. Eleverna i Hugin turades om att "sälja" i kiosken, kön var för det mesta lång.
Det blev disco en stund med hjälp av Johannas högtalare och elevernas fina discolampor. Flera av
eleverna hade också tagit med sig popcornmaskiner, smoothiemaskiner samt annat användbart till
köket. Hela förmiddagen ägnades åt förberedelser.
Efter ytterligare en stunds disco blev det limbo och mer dansstopp. Plötsligt fick vi besök. Po från
Teletubbies, större än vi minns hen från tv-programmen, kom in i idrottshallen. Hen hade tydligen lite
bråttom men hälsade glatt på oss alla. Dessutom hade den röda figuren med sig en present till alla
glada festdeltagare. Det visade sig vara en pennvässare - så välbehövligt och efterfrågat.
Vid halv två lämnade gästerna lokalen - de har i efterhand aviserat att de gärna hade fortsatt ett par
timmar till. Kvar blev Hugin och städade - det tog en stund. Hur så många popcorn kan ha hamnat på
golvet återstår som ett mysterium..
Vi kunde glada summera ännu en härlig dag med toppengänget på vår fina skola.
Vid tangenterna Hugins mentorer Marie-Louise och Anna
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