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ALINGSÅS: I veckan var
det premiär för deckar·
vandringar kombinerade
med skrivarskola i Estrad.
Två Partilleklasser i års·
kurs 3 fick författartips
av Alingsås egen deck·
ardrottning, Susanne
Macfie.
''Vårt vackra rosa rådhus är
från 1769. 1-Juset användes en
gång i tiden so1n bostad åt självaste borgniästaren".
Susanne l\1acF·'ie läser den
första sidan i I lcmliga klubben
- Fa llcl n1ed den rol'SV\l nna Oaggan högt för en av klasserna från
Pa11ille.
Deckarvandringen har eleverna redan gåu och nu är skrivarskolan i eu av EStrads konferensrum i full gång. ·nllsan1n1ans med
barnen har Susanne spånat fran1
en ran1berällelsc son1 de ska få
skriva vick1rc på om de viJl - eller
välja en hell annan. egen historia.
.Just nu tipsar hon om olika
sorterts inledningar. All börja
nled en 1niljöbeskrivning, son1 i
fallet n1ed den försvunna flaggan, är bara ett sätt att inleda en
berättelse.

Förenar nytta med nöje
Skrivarskola är något son1 Susanne ~l acFie började n1ed för
fyra år sedan och redan haft ute
på n1ånga skolor.
- ~len det här är första gången
vi tar klasser till Alingsås. Och
kör det här ihop nied deckarvand·
ringarna Jag tror an det är en bra
variant, säger Susanne.
Alltihop arrangeras av ~lemo
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VAD SKA JAG SKRIVA NU? Nea Svedberg och Tindra Wadman skriver koncentrerat på sina
berä ttelser, medan Oscar Isberg funderar på nästa drag ...

förlag i san1arbete med Alingsås
1\.n;stbyrå. Susa1u1e MacFie säger
au de vill förena nytta n1ed nöje.

Tankekarta bästa tipset
Det är nästan såatt 1nan undrar
vad som är "nytta" och vad son1
är .. nöje" när n1an ben·aktar alla
koncentrerade elever son1 sitter
tysta vid borden och skriver.
- Väldigt kul, svararen av eleverna Nea Svedberg, nä1· AT frå ·
garvad hon tycker om au skriva
berättelser.

Att göra en tankekarta innan
nian startar tycker hon varit dagens bästa tips.
- Det u·or jag att jag konHner
ha n}•tta av, säger ea son1 också
gillade deckarvandringen.

Hemliga klubben
llenncs klassko1npis ~tauis
1lofverberg tycker att skrivarskolan varit utflyktens höjdpunkt.
~lans n1amn1a är barnboksförfattaren Åsa 1-rofverberg som bland
annat skrivit böckerna on1 fot·

bollstjejen Hedda. ~lattis hoppas
att han har fått lite av sin mamn1as talang. Intresset för att skriva har han hur son1 helst.
Son1 tystlasningsbok i skolan
har en av SusanneA1.acl<'ies I ten1liga kJubben-böcker. Och den får
tummen upp:
- I lon har fåtr in n1ycket, rycker
~lattis. ~Ian får tänka n1ycket.
Och ibland går det att lista ut
ven1 som är den skyldige.
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