
Olika 
stora 
grupper 
på dagis 
TIMRÅ (ST) 
Antalet barn i Timrå 
förskolor mellan ett 
och fem år, uppgick 
i oktober till drygt fem 
per anställd. 

Men variationen 
är stor mellan olika 
förskolor. 

På Bäckmon är det för när
varande fler än sex barn 
per anställd, medan Tyn-
derö ligger lägst med drygt 
fyra. 

Just Bäckmon har legat 
högt i flera år. Under 2005 
i oktober var antalet nära 
sju barn per anställd. När 
barnaskaran växte ytter
ligare fick man lov att för
stärka med ytterligare två 
personer, för att inte situ
ationen skulle bli helt 
omöjlig. 

Att Tynderö just nu har 
lägsta antalet per anställd 
beror på att man har två 
vakanta platser som san
nolikt tas i anspråk inom 
kort 

Torbjörn Elverheim 

luranue jan iMorDerg (S) var 
av en annan uppfattning 
och avskrev ärendet. Det 

lansratten na sagt nej, 
menar Jan Norberg. 

Den akuta krisen utlöstes 

eiter något 1 tickoma, vilket 
gjorde personalen rädda, 
eftersom de visste att klien-

Min bror måste alltid följa 
med när vi går till min 
lägenhet för att hämta klä-

Afrika flyttade till Timrå för en stund 
TIMRA (ST) 
Skratt, sång och trum-
musik ekade i aulan 
i Vivsta skola under 
gårdagen när Kebba 
Landing Sonko lekte och 
berättade om Gambia. 

Publiken som i högsta grad 
var delaktig under hela 
föreställningen kom från 
lågstadiet i Vivsta skola och 
Fagerviks skola. 

Kebba Landing Sonko 
bodde i Sundsvall för cirka 
25 år sedan och gör nu sitt 
första besök i regionen 
sedan han flyttade till 
Stockholm. 

- Det känns riktigt roligt 
att vara här igen och det 
skulle vara kul att kunna 
träffa några av de vänner 
jag hade här uppe. 

Förutom att han även 
i Sundsvall var aktiv inom 
musiken så spelade han 
fotboll med Gårdsätt och 
rugby med Sundsvalls 
Rugbyldubb. 

Författare och lekledare 
I dag är han sagoboksförfat
tare, trum- och danslärare 
och lekledare. Gårdagens 
föreställning började med 
att Kebba Landing Sonko 
visade ett antal instrument 
från sitt forna hemland. 

-Jag vill dela med mig 
och visa vilka skillnader det 
är att växa upp i Sverige och 
i Gambia. Här finns skolor, 
bibliotek och så vidare. 

Engagemanget var det inte fel på när elever från Fagervik och Vivsta fick prova på lekar från Gambia med 
Kebba Landing Sonko. FOTO: JAN-ARNE BÄCKSTRÖM 

I Gambia samlades man 
framför elden på kvällarna 
där äldre berättade och på 
så sätt spred språket, kultu
ren och kunskapen om 
naturen. 

Eleverna fick prova en 
hel del under gårdagen. 

Detta när ICebba Landing 
Sonko kom in och föreställ
de en hundra år gammal 
man. 

Det blev tjuv- och polis 
på gambianskt vis, orm
leken och många andra där 
både berättelsen och moto

riken fick sitt. Även en ord
lek framför en trumma var 
populär. 

-Trumman i Afrika är 
motsvarigheten till mobilen 
i Sverige, berättade han. 

Och barnen stormtrivdes 
och var med på notema när 


