
Högadalskolans sång

Intro

| 1       5/7   | 6     6/5 | 4       1/3  |  2     4/5     |

Vers 

| 4       5   | 1     6 | 4       5   | 1     6 | x 4

Brygga

| 5          | 4       | 5          | 4       |

Ref

| 1       5/7   | 6     6/5 | 4       1/3  |  2     4/5     | x 3

| 1     |      

Vers + Brygga + Ref 

Stick

| 2          | 6       | 4          | 4       | x 2

| 2          | 6       | 5          | 4       | x 2

Lugn Ref + höjd ref (½)  



 Högadalsskolans sång

Uppför kullen finns det en plats dit vi går och känner oss trygga 
Det e ett ställe jag gillar skarpt och jag bär stolt min rygga
Högadalsskolan är bästa skolan där vi alla är vänner
Med denna sång vill vi utrycka vad vi här på skolan känner
Tiden går allt för fort
Snart har vi vår skoltid gjort

Refräng
På Högadalsskolan leker vi och lär oss det mesta
Om kropp och själ å och att vi är de bästa
Vi gungar på kompisgungan, alla som vill får hänga på
Vi lär oss säga förlåt, alla kan göra fel, så kan det gå (na na na na na, na na na na)
Vi lär oss säga förlåt, alla kan göra fel, så kan det gå

Vi är alla unika och vi har, funnit varandra
Vi gör saker ihop och tillsammans, tillsammans med andra
Vi är inne vi är ute å vi räknar matte, läser en bok
Vi lär om naturen och vår skog, där bor det en snok 
I vår skog kan man bygga koja eller grilla korv 
Jag vill inte sluta här det vore en sorg

Refräng
På Högadalsskolan leker vi och lär oss det mesta
Om kropp och själ å och att vi är de bästa
Vi gungar på kompisgungan, alla som vill får hänga på
Vi lär oss säga förlåt, alla kan göra fel, så kan det gå (na na na na na, na na na na)
Vi lär oss säga förlåt, alla kan göra fel, så kan det gå

När vi slutat femman är vår högadalstid slut
Då går vi mot nya äventyr och i världen ut
Vi saknar den tid som flytt så snabbt förbi
Pedagoger å klasskamrater och de som stått oss bi
Men våra minnen kan ingen ta
Jag kan tänka tillbaks varje da

Refräng
På Högadalsskolan leker vi och lär oss det mesta
Om kropp och själ å och att vi är de bästa
Vi gungar på kompisgungan, alla som vill får hänga på
Till Högadalsskolan, dit vill jag gå

HÄR leker vi och lär oss det mesta
Om kropp och själ å och att vi är de bästa
Vi gungar på kompisgungan, alla som vill får hänga på
Vi lär oss säga förlåt, alla kan göra fel, så kan det gå
Till Högadalsskolan, ja dit vill jag gå

Text: Linda Smedberg
Musik: Christina Carlsson



Vers 1

Ab         Bb       Eb                    Cm7          Ab                                  Bb        Eb    Cm7
Uppför kullen finns det en plats dit vi går och känner oss trygga
        Ab       Bb      Eb             Cm7                  Ab                     Bb            Eb       Cm7
Det är ett ställe jag gillar skarpt och jag bär stolt min rygga
         Ab                Bb                     Eb                    Cm7      Ab     Bb        Eb        Cm7
Högadalskolan är den bästa skolan där vi alla är vänner
                        Ab                Bb                     Eb           Cm7    Ab     Bb   Eb
Med denna sång vill vi uttrycka vad vi här på skolan känner

Bb                            Ab
Tiden går alltför fort
Bb                                         Ab
Snart har vi vår skoltid gjort

Refräng

      Eb                         Bb/D          Cm7         Cm7/Bb
På Högadalskolan leker vi och lär oss det mesta
       Ab               Eb/G          Fm7        Bb11
om kropp och själ och att vi är de bästa
Eb                    Bb/D                  Cm7        Cm7/Bb
vi gungar på kompisgungan alla som vill får hänga på

Ab                Eb/G           Fm7               Bb11                       
vi lär oss säga förlåt, alla kan göra fel, så kan det gå
Eb              Bb/D          Cm7            Cm7/Bb
Na na na na na na, na na na na na na
Ab              Eb/G               Fm7              Bb11                    Eb
Vi lär oss säga förlåt, alla kan göra fel, så kan det gå

Vers 2

Ab     Bb    Eb            Cm7     Ab     Bb      Eb       Cm7         
Vi är alla unika och vi har funnit varandra
Ab     Bb        Eb                Cm7              Ab     Bb      Eb       Cm7
Vi gör saker ihop och tillsammans, tillsammans med andra
  Ab              Bb               Eb                     Cm7       Ab     Bb      Eb       Cm7



Vi är inne vi är ute och vi räknar matte läser en bok
      Ab               Bb                 Eb          Cm7                   Ab     Bb      Eb      
Vi lär om naturen och vår skog, där bor det en snok
     Bb                                                  Ab
I vår skog kan man bygga koja eller grilla korv
               Bb                                        Ab             
Jag vill inte sluta här det vore en  sorg

Refräng

Eb                         Bb/D          Cm7         Cm7/Bb
På Högadalskolan leker vi och lär oss det mesta
       Ab               Eb/G          Fm7        Bb11
om kropp och själ och att vi är de bästa

Eb                    Bb/D                  Cm7        Cm7/Bb
vi gungar på kompisgungan alla som vill får hänga på

Ab                Eb/G           Fm7               Bb11                       
vi lär oss säga förlåt, alla kan göra fel, så kan det gå

Eb              Bb/D          Cm7            Cm7/Bb
Na na na na na na, na na na na na na

Ab              Eb/G               Fm7              Bb11                    Eb
Vi lär oss säga förlåt, alla kan göra fel, så kan det gå

Stick

Fm7                 Cm7                                 Ab
När vi slutat femman är vår Högadaltid slut

Fm7                 Cm7                               Ab
Då går vi mot nya äventyr och i världen ut

      Fm7                                                 Cm7                              
Vi saknar den tid som flytt så snabbt förbi

Bb                                                         Ab
Pedagoger, och klasskamrater och de som stått oss bi

Fm7                                   Cm7
Men våra minnen kan ingen ta

Bb                                                  Ab



Jag kan tänka tillbaks varje dag

Refräng (Lugn)

Eb                            Bb/D              Cm7             Eb/Bb
På Högadalskolan leker vi och lär oss det mesta
Ab                        Eb/G          Fm7        Bb11
om kropp och själ och att vi är de bästa
Eb                      Bb/D                Cm7          Eb/Bb          Ab
Vi gungar på kompisgungan alla som vill får hänga på
                    Eb/G         Fm7         Bb11
Till Högadalskolan, dit vill jag gå

Refräng (Höjd)

E       B/D#         C#m7          C#m7/B 
Här leker vi och lär oss det mesta
      A                   E/G#         F#m7       A11
om kropp och själ och att vi är de bästa
E                      B/D#                  C#m7        C#m7/B
Vi gungar på kompisgungan alla som vill får hänga på
A                 E/G#            F#m7             A11                     
vi lär oss säga förlåt, alla kan göra fel, så kan det gå
A                E/G#        F#m7    A11    E     D/E     A/E     E  
Till Högadalskolan, ja dit vill jag gå!


