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Åtta elever prisades på Vargbroskolan 
 
När Vargbroskolan i Storfors delade ut årets ”Nobelpriser” var det åtta elever som 
utmärkt sig alldeles extra under året. 
Inför en fullsatt skolrestaurang fick de ta emot både diplom och pengapris. 
 
Priser delades ut i många olika kategorier, slitvargspriserna gick till Sunita Muric och Lisa 
Wennberg, som jobbat extra hårt under året. Fredspriset gick till Daniel Bergström med 
motiveringen att han är en god stämningshöjare, en person som bryr sig om andra och att han 
sprider glädje. Naturvetenskapspriset togs emot av Moa Kangasvien medan slitvargen Sunita 
Muric även fick ta emot matematikpriset. Samhällspriset gick till Maja Johansson, som har 
god kontroll på vad som händer i Sverige och i världen. Christoffer Svärd fick ta emot priset i 
slöjd och bild både för att han har känsla för material och för att han antar utmaningar och 
gärna delar med sig av sina kunskaper. Emanuel Persson utsågs till Årets mästerkock för sitt 
mod att ta egna initiativ i köket där han ser möjligheter med nya smaker. Årets författarpris 
gick till Hanna Fredriksson för hennes förmåga att ”med ett träffsäkert språk och slagkraftigt 
innehåll” få läsaren att tänka till. 
Förutom dundrande applåder för pristagarna bjöd årets festighet på god mat på tallrikarna. De 
drygt 130 eleverna serverades av 30-talet föräldrar som ställde upp under kvällstid. 
- Det här är första gången vi arrangerar den här festen, men jag hoppas att det blir en tradition, 
sade rektor Sven Erik Rhen. 
Och av alla glada miner att döma var han inte ensam om att tycka det. 
- Det här är en kul kväll och vi har en bra skola med skön stämning, sade Emil Larsson i klass 
9A. 
Lina Ågren i 7A instämde: 
- Vi har tur som går på en så bra skola. Här säger alla hej till varandra, säger Lina, som siktar 
på att jobba hårt för nästa års litteraturpris. 
- Jag gillar att skriva noveller. I år hade jag skrivit om tonårslivet, det är ju en tid när det 
händer väldigt mycket i livet, säger hon. 
 
 
Bildtext: 
Elever som prisades under Vargbroskolans första Nobelfest. 
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