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RBU
PROFILEN
Namn: Alma Lindblad
Ålder: 7 år
Familj: Mamma Åsa, pappa Thomas,
storebror Aston 9 år och
robot-elefanten Juno
Bor: Täby
Skola: Förskoleklass i Byleskolan

Alma Lindblad

En tjej som älskar pranks
RBU-profilen är sjuåriga Alma Lindblad som bor med sin familj i Täby
utanför Stockholm. Familjen består
av storebror Aston 9 år, mamma Åsa
och pappa Thomas
Det är en glad, positiv och nyfiken
Alma som vi träffar i Skarpängsskolans bibliotek. Hon får lätt andra att
skratta och hon berättar att hon älskar
att göra pranks, alltså busa och skoja
med personer runtomkring henne.
Hennes mamma Åsa, som sitter med
under intervjun, lägger till att hon är
supersmart, ser inga hinder och vill
gärna prova på saker hon inte har gjort
tidigare. Även om hon är världens
busfrö som får andra att bli glada så är
hon väldigt skötsam.
På fritiden tycker Alma om att pyssla,
simma och framförallt hänga med sina
kompisar. Hon älskar att umgås med
familjen och har ofta med sig kompisar hem. Bästa stunden på dagarna
enligt Alma är fritids och rasterna.
När hon är hemma tycker hon om att
leka, spela Roblox och läsa. Eftersom
intervjun är i biblioteket passar Alma
på att låna ett par böcker.
Tillsammans med sin storebror Aston
gillar Alma att spela TV-spel och tillsammans lever de sig in i Lego- och
Minecraftvärlden. De är bra på att
göra saker tillsammans och hjälper
ofta varandra. När Alma började
skolan så var Aston och hans kompisar ofta med och lekte med Alma och
hennes kompisar. Bland annat så hoppade de hopprep och lekte andra lekar
på skolgården.

På rasterna i skolan använder Alma
en rollator eller racerunner och ibland
brukar hon tävla mot sin kompis som
också har en racerunner. Med i skolan
har Alma också sin resurs Emma, 19
år. Alma berättar att Emma har ett
hopprep med inbyggd stegräknare
och det är häftigt. Emma, som är med
Alma under skoldagarna, är väldigt
uppskattad.
- Emma är bra, säger Alma med ett
stort leende. Och mamma Åsa kan
bara hålla med.
Att vara med i Utsikt är något som
Alma tycker verkar kul. Via sitt fritidsintresse Frame fotboll har hon
och hennes lag redan hunnit vara
med i SvD junior, Nyhetsmorgon,
Lilla sportspegeln och lokaltidningen
Mitti. Efter intervjun är det dags för
ett träningspass med Frame fotboll
i skolans bollhall (du kan läsa mer
om Frame fotboll längre fram i detta
nummer av Utsikt).
Familjen har varit medlem i RBU i ca
fyra år och ska åka med på skidresa
till Åre som blir den första aktiviteten
med RBU Stockholm. Alma och hela
familjen längtar till skidresan, att få
vara i snön och åka skidor och pulka. Alma gillar snögubbar så hon
ser framemot att få göra många snögubbar och att prova åka skidor.
Hon älskar fart så hon hoppas att det
kommer gå undan. Ett par timmar
varje dag kommer Alma gå på Totalskidskolan där hon har möjlighet att
prova olika sätt att åka skidor på.
TEXT : ELISE JEPPSSON
FOTO: ÅSA LINDBLAD
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