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Mats Öhlin, förvaltningschef

 V
ad ska barn och elever ha inflytande 

över i skolan och förskolan?

De ska naturligtvis inte bestämma 

över läroplanen. Den har de vuxna redan 

beslutat om.

Själva idén med förskola och 

skola är ju att de vuxna vill dela 

med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter, så att varje ny 

generation inte måste börja 

om från början.

Barn och elever kommer till 

förskolan och skolan för att utveckla 

kunskaper om sådant som de ännu inte kan. 

Det ligger i sakens natur att de vuxna måste 

vägleda barn och elever. Motsatsen vore 

konstigt.

däremot har barn och elever rättigheter,  

till exempel till en god arbetsmiljö och till 

att de vuxna utgår från vad barn och elever 

redan kan. Och även om barnen inte har 

rätt att bestämma finns det goda skäl för de 

vuxna att lyssna till barns och elevers åsikter 

om sin skolsituation.

De barn och elever som varje dag deltar 

i vår verksamhet ser både våra fördelar och 

våra tillkortakommanden. Genom att lyssna 

till dem kan vi spegla oss själva och få upp

slag till förbättringar.

Jag har tänkt på det när Skolinspektionen 

gör sina tillsyner. Inspektörerna har som 

rutin att prata med eleverna om hur skolan 
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fungerar. Och de brukar på så sätt hitta 

flera brister som vi själva kunde ha åtgärdat 

om vi hade pratat med eleverna.

Jag säger inte att detta är regel, men jag 

har flera exempel på när så har varit  

fallet. Samtal med barn och elever 

om hur de upplever sin skol

situation behöver bli en fast 

rutin.

barn och elever har rätt till 

lärande. Det är en rätt som på 

utbildningsområdet går längre  

än Barnkonventionen. I Haninge har vi 

kommit en bra bit på den vägen, men vi 

har ännu inte nått ända fram.

För att göra det måste vi utveckla vårt 

sätt att arbeta. Bevara det som är bra, sluta 

med det som inte fungerar och utveckla 

det som saknas.

En bra fortsättning kan vara rutinen att 

regelbundet involvera barn och elever i  

planeringen, uppföljningen och utveck

lingen av vår verksamhet. Det kommer att 

ge lön för mödan. Och då kan vi på allvar 

kalla oss en barnrättskommun.

REDAKTIONEN: ansvarig utgivare:  
Mats Öhlin kontaktperson: Ingeborg Granlund, 
ingeborg.granlund@haninge.se  
produktion: Splay One, www.splayone.com

Tipsa  redaktionen!Har du idéer och förslag  på vad vi kan ta upp  
i tidningen?  Tveka inte – mejla till  ingeborg.granlund 

@haninge.se 

Ny förskola godkänd 
l Grund- och förskole-
nämnden har godkänt en ny 
fristående förskola i Kolartorp. 
Förskolan kommer att ha 
plats för totalt 125 barn på tio 
avdelningar. Planerad start är 
januari 2019.

Ökad trygghet 
l Utbildningsförvaltningen 
har fått i uppdrag att vidta 
åtgärder för att säkerställa god 
trygghet i kommunens gym-
nasieskolor. Förutom att se till 
att det bedrivs ett systematiskt 
utvecklingsarbete kring trygg-
het ska förvaltningen se till att 
det finns god vuxennärvaro 
under alla delar av skoldagen.

Avgiftsfri skola 
l Riktlinjer har tagits fram 
för att säkerställa att försko-
leklassen och grundskolan 
är avgiftsfri. Bland annat ska 
skolan vid utflykter och andra 
aktiviteter erbjuda alternativ 
till ordinarie lunch. Skolan får 
inte heller uppmana vårdnads-
havare att skicka med frukt 
eller matsäck hemifrån för att 
komplettera skolans måltider 
eller i samband med under-
visningssituationen. En avgift 
motsvarande en obetydlig 
kostnad kan dock tas ut vid en-
staka tillfällen. Likaså kan fri-
villiga avgifter tas ut i samband 
med skolresor och liknande 
vid något enstaka tillfälle.
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skolverket har sedan sep

tember 2017 ett regerings

uppdrag att digitalisera de 

nationella proven och skapa 

möjligheter för extern bedöm

ning av dem. Syftet är att ge 

eleverna bra digital kompetens 

i skolan och parallellt även öka

rättssäkerheten samt under

lätta lärarnas rättningsarbete.

Det här kommer att ske 

stegvis, där en försöksverk

samhet just nu pågår på 100 

skolor runtom i landet. Fram 

till år 2021 kommer skolornas 

Nationella prov  
ska digitaliseras 
år 2022 blir alla nationella prov digitala.  
Men redan från och med detta läsår ska 
uppsatsdelarna skrivas på dator och av
identifieras vid rättning. Förändringen  
kommer att påverka elever och lärare stort.

text eva-lotta sigurdh

beredskap att byggas upp och 

olika tekniska lösningar ska 

prövas. Målsättningen är att 

digitala prov i sin helhet finns 

på plats år 2022.

men redan från och med 

detta läsår är det obligatoriskt 

att använda dator eller annan 

digital enhet i alla uppsatsdelar 

i svenska, svenska som andra

språk och engelska. Årskurs 

9 i grundskolan, årskurs 10 i 

specialskolan, hela gymnasiet 

och allt på gymnasial nivå 

forskare i hur digitala verktyg 

används för bedömning. Men 

hon är samtidigt kritisk. Särskilt 

till den, som hon upplever, 

ensidigt positiva uppfatt

ningen att digitaliseringen 

per automatik innebär ökad 

rättssäkerhet och mindre jobb 

för lärarna.

– Jag tycker att det är ett 

underkännande av lärarnas 

kompetens att utgå från att 

de färgas av att veta vem som 

skrivit provet. Dessutom gör 

avidentifieringen det svårare 

att använda de nationella pro

ven i den fortsatta undervis

ningen, om man inte vet vem 

som har skrivit vad. 

När det gäller minskad ar

betsbörda vid rättning menar 

Eva Hartell att risken tvärtom 

finns att den blir större när den 

externa medbedömningen 

införs.

– Även om du rättar andras 

prov måste du fortfarande 

ta del av och tolka dina egna 

elevers lösningar för att kunna 

använda informationen. Det 

är därför jätteviktigt att lärarna 

verkligen får de för

utsättningar som 

krävs för en så 

här omfattande 

förändring.

Däremot ser 

hon fördelar, 

både för elever 

och lärare, med 

att uppsats

delarna skrivs 

digitalt, då det blir lättare att 

redigera och, för lärarna, att 

dela texter med varandra. Men 

hon uppmanar till gediget för

beredelsearbete inför proven.

– Eleverna är inte så vana att 

skriva på dator som man kan

ske tror. De behöver mycket 

övning. 

på Komvux omfattas. Dessa 

provdelar kommer också att 

avidentifieras, så att rät

tande lärare inte ska 

veta vems prov 

som bedöms. 

Den externa 

bedömningen, 

som nu bara 

ingår i försöks

verksamhe

ten, kommer 

däremot inte att 

införas förrän 

senare och innebär då att 

läraren som bedömer måste 

tillhöra en annan skolenhet än 

eleven.

Att de nationella proven förr 

eller senare skulle digitalise

ras var väntat. Det är också 

på flera sätt en välkommen 

förändring, menar Eva Hartell, 

det finns både för- och nackdelar 
med att de nationella proven ska 
digitaliseras, menar Eva Hartell, 
forskare och lektor i Haninge.

Eva Hartell,  
forskare

foto shutterstock
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För rättvisa med  
fakta och ödmjukhet
forskaren jonas vlachos anser att politiker, forskare och  
debattörer bör närma sig skolvärlden med ödmjukhet. Själv  
är han dock tvärsäker på åtminstone en sak: betygsättningen  
i den svenska skolan måste bli mer jämlik. 

text dan håfström

under våren blev national

ekonomen Jonas Vlachos 

hett stoff i medierna. Hans 

senaste forskningsrapport 

om skolan slår nämligen fast 

att friskolor sätter generösare 

betyg än kommunala skolor. 

– Min rapport visade svart 

på vitt vad de flesta redan 

visste. Nämligen att den 

svenska skolan lider av ett 

enormt godtycke i betygsätt

ningen. Väldigt många elever 

har erfarit detta, till exempel 

genom att de har kompisar 

som bytt skola och plötsligt 

fått högre betyg. Självklart är 

det här väldigt frustrerande. 

Betygen är ju inte bara en 

papperslapp utan något som 

styr elevernas framtida möj

ligheter, säger Jonas Vlachos. 

att friskolor sätter så  

kallade glädjebetyg är inte 

särskilt förvånande, enligt 

Jonas Vlachos. Idén bakom 

friskolor är ju att vara känslig 

för efterfrågan från kunder

na, alltså eleverna och deras 

föräldrar. 

– Friskolornas själva affärs

idé är att vara bättre än de 

kommunala skolorna på att 

tillfredsställa folks önskemål. 

Och eleverna och deras för

äldrar har ett starkt önskemål 

om höga betyg, säger Jonas 

Vlachos1.

Vägen till en mer rätt

vis betygsättning är enligt 

honom att låta de nationella 

proven bli 

norme

rande för 

hur betygen 

sätts. Han vill 

alltså ha till

baka någon 

variant av 

det relativa 

betygssy

stemet, som 

avskaffades 

i mitten av 

1990talet. 

– Jag 

erkänner gärna att det finns 

problem med att låta de 

nationella proven bli ännu 

mer styrande för verksamhe

ten, för de kanske inte fångar 

alla typer av kunskap lika bra 

och undervisningen riskerar 

att få karaktären av provdrill

ning. Men jag tror ändå att 

en starkare koppling mellan 

betygsättning och nationella 

prov är den enda framkom

liga vägen. Lärarna måste få 

en hård siffra att förhålla sig 

till, annars får vi aldrig bukt 

med orättvisan, säger Jonas 

Vlachos.  

dagens svenska regelverk 

karaktäriserar han som ”det 

sämsta av två 

världar”. 

– Vi får 

nackdelarna 

men drar 

inte nytta av 

fördelarna. 

De natio

nella proven 

är väldigt 

styrande för 

verksam

heten, men 

de är inte 

normerande 

för betygen, vilket innebär att 

betygsättningen fortfarande 

blir väldigt ojämlik mellan olika 

skolor, trots att vi har natio

nella prov. 

Jonas Vlachos anser att den 

svenska skolan i en interna

tionell jämförelse är väldigt 

marknadsorienterad. Själv är 

han inte ensidigt negativ till 

marknadskrafter i skolvärlden, 

men väldigt skeptisk till vinst 

som en drivkraft för att driva 

skolor. 

– Systemet med vinstdri

vande skolor ger starka inci

tament att lura systemet. Det 

finns aktörer som konsekvent 

väljer att ha betydligt lägre 

lärartäthet och mindre andel 

behöriga lärare och jag har 

svårt att se poängen med att 

låta dem förvalta skolpengen 

och elevernas framtid på det 

sättet, säger Jonas Vlachos.  

han anser att debatten om 

skolan är fascinerande på flera 

sätt. Många har bestämda 

uppfattningar men argumen

ten är sällan baserade på fakta 

och vetenskap. 

– Alla har starka åsikter om 

skolan, antagligen därför att 

alla själva har gått i skolan och 

att väldigt många har barn 

som går i skolan. Oavsett vad 

vetenskap och fakta säger så 

minns man sitt eget stökiga 

klassrum eller tycker att ens 

barn får för lite eller för mycket 

läxor. Problemet är att de star

ka personliga erfarenheterna 

många gånger står i vägen 

för vår förmåga att ta till oss 

empiriska undersökningar om 

skolan, säger Jonas Vlachos.  

Samtidigt manar han sig 

”LÄRARNA 
MÅSTE FÅ EN 
HÅRD SIFFRA 

ATT FÖRHÅLLA 
SIG TILL,  

ANNARS FÅR  
VI ALDRIG 
BUKT MED 

ORÄTTVISAN.”

1. Engelska skolan, som förekommer i forskningsrapporten, tillbakavisar dock 
rapportens resultat, enligt medieuppgifter. Skolan framhåller att deras egna 
utvärderingar visar att det är de kommunala skolorna som i högre grad står för 
betygsinflation i kärnämnena.
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JONAS VLACHOS

•  Jonas Vlachos är 
nationalekonom 
verksam vid Stock-
holms universitet 
och Institutet för 
Näringslivsforsk-
ning. 

•  Under våren 2018 
kom hans senaste 
forskningsrapport 
om skolan, ”Trust-
based evaluation in 
a market-oriented 
school system” där 
han jämför kom-
munala grundsko-
lors betygsättning 
med fyra grupper av 
friskolor – Acade-
medias grundskolor, 
Internationella 
engelska skolans, 
Kunskapsskolans 
samt alla övriga. 

•  Rapporten slår fast 
att alla fyra frisko-
legrupperna sätter 
högre betyg än 
kommunala skolor i 
relation till de natio-
nella proven.

själv och andra till ödmjukhet 

inför skolvärlden. Med tiden 

har han fått större respekt 

för dem som hävdar att det 

finns speciella förutsättningar 

i skolan som gör det svårt att 

dra generella slutsatser. 

– Det finns de som menar 

att undervisning är så situa

tionsspecifik att det är omöjligt 

att säga om en given under

visningsmetod skulle fungera i 

en annan kontext. Jag har ofta 

blivit irriterad på den typen 

av argument eftersom jag 

upplevt dem som nihilistiska. 

Å andra sidan är det ett faktum 

att väldigt mycket empiri lan

dar åt det hållet. Även om en 

studie visar att det är bra med 

läxor kanske det inte stäm

mer för alla olika elevgrup

per, åldrar och ämnen. Så vi 

måste försöka hålla två olika 

tankebanor i gång samtidigt. 

Vi behöver en skoldebatt som 

är mer förankrad i vetenskap 

och empiri men också en 

större ödmjukhet inför att 

vetenskapliga data kanske bara 

beskriver en begränsad del av 

verkligheten. 

forskaren jonas vlachos 
anser att vägen till en 
mer rättvis betygsättning 
är att låta de nationella 
proven bli normerande när 
betygen ska sättas.
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varje vardag under hela maj 

omvandlades restaurang 

Parabolen i Haninges kom

munhus till ett klassrum under 

några timmar. Men i detta 

klassrum var tonåringarna 

lärare och 65plussarna  

elever. Här pågick nämligen 

satsningen ”Mer digital”, ett 

samarbete mellan kommunen 

och Telia. 

– Mer digital är en satsning 

som vi gör för att kommunens 

seniorer ska få chansen att 

lära sig mer om den digitala 

världen, som för många äldre 

är rätt avlägsen. Men det är  

lika mycket en satsning för  

att våra ungdomar ska en 

chans att prova på arbetslivet, 

säger Christer Rönnholm,  

tf ITstrateg på utbildnings

förvaltningen.

Inbjudan gick ut till 

samtliga kom

munens 14 000 

seniorer över 

65 år. Cirka tio 

procent tackade 

ja till att delta i 

den kostnadsfria 

utbildningen, 

som pågick i tre 

timmar, inklu

sive en fikarast. 

Eleverna, som agerade lärare 

åt seniorerna var 130 till an

talet och valdes ut efter att ha 

anmält intresse via Schoolsoft 

och haninge.se. Ersättningen 

för arbetet motsvarade den 

lön som kommunen betalar 

för feriearbete. 

elever och seniorer parades 

ihop och placerades framför 

en bärbar dator. Telia hade 

gjort ett förslag på en agenda 

att följa för dem som ville ha 

lite stöd i coachningen, men 

många av seniorerna hade re

dan ett fullt batteri med frågor 

som de ville ha svar på. 

Christer Rönnholm berättar 

att eleverna snabbt växte in 

i rollen som lärare och det 

dröjde inte länge innan det var 

full fart i klassrummet. 

– Det var fantastiskt att se 

hur eleverna växte när de fick 

vara lärare till vuxna. Första 

jobbet betyder mycket 

och det är härligt 

att kommunen 

kan hjälpa till 

och göra den 

erfarenheten till 

något positivt, 

säger Christer 

Rönnholm och 

fortsätter:

– Det blev en 

bra lärdom för 

ungdomarna att få en insyn i 

hur det går till när man arbetar. 

Många hade ingen tidigare 

ungdomarna fick en första inblick i arbets
livet och seniorerna en introduktion i den 
digitala världen. Men framför allt blev det 
ett fint möte mellan generationer. Vinsterna 
med satsningen ”Mer digital” är många.

text karin cedronius  foto fredrik hjerling

erfarenhet av hur man fyller 

i bankpapper eller annan 

administration kring löneut

betalning och liknande. Detta 

blev som en liten introduktion 

till vuxenlivet.

Mathilda Karlström och 

Evgen Fedoruyk, som båda 

gick ut årskurs 9 på Vendelsö

malmsskolan i våras, var två av 

ungdomarna som deltog.

– Det var roligt att komma 

ut och jobba, tjäna lite egna 

pengar och känna hur det 

funkar i vuxenvärlden. Det var 

lite kul att kunna lära vuxna 

personer saker när man själv 

går i skolan, säger Evgen, som 

sökte jobbet efter att ha sett 

annonsen på Schoolsoft.

mathilda och evgen berättar 

att seniorerna hade en hel del 

olika frågor och funderingar 

kring allt från hur man lägger ut 

ett inlägg på Facebook och hur 

man använder digitala kartor till 

hur det funkar att titta på tv och 

lyssna på radio via datorn. Ing

en av dem tyckte att frågorna 

de fick var speciellt svåra.

– Många av pensionärerna 

kunde en del men de vågade 

inte testa. Då fick man peppa 

seniorerna på Mer Digital lärde 
sig att använda sociala medier, 
titta på tv i datorn och mycket 
annat.

Digitalt möte mellan ge nera

Christer Rönnholm, 
tf IT-strateg

AKTUELLT 
HÖSTEN 2018
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dem och förklara att det inte är 

hela världen att göra fel, säger 

Mathilda och tillägger:

– En av damerna jag hade 

hand om kom från Finland 

och hon berättade om hur det 

var när hon kom till Sverige. 

Det blev mest prat och inte så 

mycket data med henne, men 

var också jättekul. 

Lennart Sjödin, 82 år, från 

Vendelsö var en av de seniorer 

som var med på Mer Digital. 

– Både jag och min fru 

deltog och vi var mycket 

nöjda. Det var så bra ordnat 

och ungdomarna var mycket 

duktiga på att lära ut. Flickan 

som hjälpte mig var både trevlig 

och lärde ut i bra, lugnt tempo 

så att jag hann med. 

lennart uppskattar initiativet 

och skulle gärna delta igen.

– Jag tillhör ju en genera

tion som behöver en del hjälp 

och stöd med datorn, även om 

jag kan vissa saker som att läsa 

tidningen, betala räkningar och 

lägga patiens. Men här fick jag 

hjälp med en hel del annat. 

Dessutom var det trevligt att 

komma ut och träffa de här  

fina ungdomarna. 

MER DIGITAL …

… är ett gemensamt initiativ 
mellan Haninge kommun 
och Telia med syfte att erbju-
da kommunens seniorer att 
lära sig mer om och inspireras 
av det digitala samhället.  
… utbildningen hölls av ung-
domar i årskurs 8 och 9 från 
Haninges skolor. 
… totalt deltog cirka 130 
elever och 1 400 seniorer i Mer 
digital. 

Kort & gott

Från och med läsåret 

18/19 införs ”Kultur på lika 

villkor” i Haninge. Det är en 

gemensam satsning mellan 

kultur- och fritidsförvalt-

ningen och utbildnings-

förvaltningen. Satsningen 

innebär att elever i kom-

munens grundskola och 

grundsärskola ska erbjudas 

ett kulturarrangemang 

varje läsår, dels genom att 

uppleva och ta del av kultur, 

dels genom att skapa och 

själv utöva kultur. 

Med ”Kultur på lika 

villkor” ska alla barn och 

unga erbjudas ett rikt och 

varierat kulturutbud av hög 

konstnärlig och pedago-

gisk kvalitet. Det handlar 

om allt från kulturella upp-

levelser till eget skapande, 

ofta med en tematik som 

anknyter till skolans arbete.

Läsåret 18/19 kommer sju 

årskurser att erbjudas en 

kulturupplevelse. Läs-

året 19/20 ska alla elever i 

grundskolan och grund-

särskolan erbjudas plats till 

en kulturupplevelse. 

Höstterminens start kan-

tades av flera invigningar 

runtom i Haninge. Dels 

öppnade de första nya 

konceptförskolorna Varg-

berget och Skogslinden i 

Västerhaninge sina dörrar 

med en stor invigning den 

4 september. Dagen efter 

invigdes nya Vikingaskolan 

med pompa och ståt. Dess-

utom öppnade Kremima 

och Haninges barnateljéer 

sina dörrar till de nya loka-

lerna i Rudan center den 4 

september.

lan ge nerationer

Många invigningar i höst

Kultur på lika villkor för unga

foto: claudia fried

Nya Vikinga-
skolan invigdes 
den 5 september.

Meeri Wasberg, 
kommunstyrelsens 
ordförande, klipper 
bandet.

Förskolorna Varg-
berget och Skogs-
linden invigdes  
den 4 september.
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det är eftermiddag på 

förskolan Vargberget i 

Västerhaninge. Kompisarna, 

och för dagen småkockarna, 

Oskar och Lawand, fyra år, är 

på studiebesök i förskolans 

kök. Iförda vit rock, förkläde 

och kockmössa lyssnar de 

nyfiket när kocken Antonio 

Här skapas måltidsglädje  med grönt fokus
känna, smaka, lukta och skapa. I Väster
haninge norra förskolor utforskar barn och 
pedagoger frukt och grönsaker tillsammans 
för att väcka nyfikenhet, skapa måltidsglädje 
och främja bra matvanor tidigt. 

text karin cedronius  foto martin runeborg

strimlorna och glatt stoppar 

dem i munnen. Efter moroten 

provar de med en gurka och 

skrattar åt girlangerna som 

skapas med gemensam kraft. 

Efter en stund visar Antonio  

killarna kylrummet och 

plockar fram en stor påse med 

limeblad.

– Vet ni vad det här är? 

– Det liknar löv men luktar 

citron, säger Lawand.

– Precis! Det är limeblad, 

och här har vi en citron, säger 

Antonio och hämtar den sol

gula frukten.

Studiebesöket är en del i ett 

större projekt, Måltidnyckeln, 

som startade i Västerhaninge 

norra förskolor hösten 2015. 

Syftet är att väcka nyfiken

het på frukt och grönt, öka 

glädjen kring måltiderna och 

tidigt främja bra matvanor. 

– Vi vill märkvärdiggöra 

vårt arbete kring maten och 

förena måltiden med andra 

moment i verksamheten. 

Måltiden ska inte bara vara 

näringsrik och god utan 

också en trivsam stund, en 

integrerad del av verksam

heten och en del av arbetet 

med att skapa en hållbar 

framtid, säger förskolechef 

Maria Sandström och får 

antonio trabucco, 
kock på Vargberget, 
visar Oskar hur man 
gör morotsspagetti.

Trabucco visar dem runt.

– Vill ni hjälpa mig att göra 

morotsspagetti? frågar han 

och får ett unisont ja. 

Pojkarna tar plats vid grön

sakssvarven där Antonio har 

förberett med en skalad mo

rot. Oskar vevar ivrigt medan 

Lawand fångar upp de långa 

8 Inblick HÖSTEN 2018
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je  med grönt fokus
medhåll av intendenten Lotta 

Rand:

– Vi vill att barnen tidigt 

ska lära sig att äta bra mat. 

När de får undersöka och 

utforska grönsaker och frukt 

under hela dagen, inte bara 

vid måltiderna, blir de inte 

främmande för det.

förutom småkockarna 
innefattar Måltidsnyckeln 

en mängd andra aktiviteter. 

Allt från att på samlingen gå 

igenom veckans grönsak ge

nom att smaka, känna, lukta 

och prata om den, till att 

barnen får skapa konstverk i 

olika material med frukt eller 

grönsaker som inspiration. 

Dessutom möts Måltids

rådet, som består av kockar, 

pedagoger och intendent, 

regelbundet för att utvärdera 

och vidareutveckla projektet.

– Måltidsnyckeln handlar 

även om att utbilda peda

gogerna, vilket har skett vid 

olika temadagar. Men också 

om att inspirera till mer rö

relse för barnen, exempelvis 

genom att köra ”fredagsfys”,  

en stund med rörelse på 

schemat. Vi har också 

minskat intaget av socker 

och arbetar för att vara 

sockersmarta, säger Maria 

Sandström.

Barnen och pedago

gerna odlar dessutom egna 

grönsaker, vilket blir både ett 

estetiskt inslag i förskolornas 

miljöer och ett sätt att förstå 

och fördjupa sig i grönsakers 

och frukters kretslopp.  

– Det är roligt ,för det 

märks tydligt hur barnen blir 

positivt inställda till grönsa

kerna ju mer vi arbetar med 

dem. Många vågar äta sådant 

de tidigare inte velat smaka 

efter att de har fått upptäcka 

grönsakerna, säger förskol

lärare Sara Svebeck.

Ett exempel är när de jobbar 

med ”håriga smörgåsar”. Då 

dukas det upp en massa olika 

grönsaker som barnen får 

skapa ansikten av. De som vill 

får sedan äta upp sin ”gubbe”, 

men det är inget måste.

– Det har hänt att barn 

som inte vill äta ärtor i vanliga 

fall med glädje stoppar i sig 

”gubbens näsa” utan att blinka, 

berättar Sara.

– Det är just det som är 

målet med Måltidsnyckeln 

– att fånga intresset, skapa 

matglädje och ge barnen en 

bra start på sin måltidsresa, 

säger Lotta Rand. 

karolin visar upp 
en egenodlad 
tomat. Att odla 
tillsammans ingår 
också i projektet 
Måltidsnyckeln.

så här vackert blir 
det när en fyråring 
tolkar en morot med 
pensel och färg.

målet med Måltids-
nyckeln är att väcka 
barnens nyfikenhet 
på frukt och grönt 
och ge dem en 
bra start på livets 
måltidsresa.

kompisarna oskar och Lawand, fyra år, 
skapar paprikor i lera.

9Inblick HÖSTEN 2018
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text dan håfström  foto kristina sahlén

Haninge blir barnrättskommun 
och barnkonventionen blir svensk 
lag. Men vad innebär detta i  
praktiken och hur ska det gå till? 
Inblick intervjuar barnrättsexperten 
Hanna Gerdes och pratar med  
UNICEF och kommunens egen  
demokratiombudsman. Och så  
sitter vi med i textilslöjdsalen när  
det nya elevrådet på Måsöskolan  
träffas för allra första gången. 

DAGS ATT 
LYSSNA PÅ 
BARNEN

vid elevrådet lär sig barnen 
demokrati i praktiken, sam-
tidigt som det är en chans 
för de vuxna att få lyssna på 
barnens åsikter.
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H
aninge är en av fem 
utvalda kommuner i 
Sverige som medverkar 
i UNICEF:s pilotpro-
jekt Barnrättskommun. 
Arbetet tar avstamp i 

FN:s barnkonvention, som enligt riks-
dagsbeslut från juni 2018 ska bli svensk 
lag 2020. Sören Berglund, demokrati-
ombudsman i Haninge kommun, ser 
arbetet som en milstolpe för kommu-
nens långvariga engagemang för barns 
rättigheter. Redan på 1990-talet fattade 
kommunstyrelsen beslut om att arbeta 
aktivt med barnkonventionen.                        

– Vi har länge legat i framkant när 
det gäller de här frågorna, bland annat 
genom att skriva in barns rättigheter i 
styrdokument och verksamhetsplaner, så 
det känns både logiskt och väldigt roligt 
att vi nu ska bli barnrättskommun, säger 
Sören Berglund.       

Christina Heilborn, programchef 
på UNICEF, är väldigt nöjd med att 
Haninge blev en av de fem utsedda 
pilotkommunerna.  

– Haninge är en stor kommun där det 
finns utmaningar, men också väldigt 
stor potential. Och framför allt har kom-
munen under lång tid visat engagemang 
för barns rättigheter och har ett redan 
pågående arbete kopplat till barnkonven-
tionen, säger Christina Heilborn.  

konceptet barnrättskommun är helt nytt i 
Sverige, men internationellt har UNI-
CEF arbetat med liknande koncept 
sedan 1990-talet, bland annat under 
namnet Child Friendly Cities.  

TEMA
BARNRÄTTSKOMMUN
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ningar verkligen jobbar tillsammans, 
men också att vi som kommun har ett 
bättre samarbete med andra myndighe-
ter. Vi måste skapa en situation där vår 
omsorg om barnets rättigheter överskri-

der våra organisationers olika gränser, 
säger Sören Berglund.  

Förskolorna och skolorna spelar en 

Vi måste 
skapa en 
situation 

där vår omsorg om 
barnets rättigheter 
överskrider våra  
organisationers 
olika gränser.
sören berglund, demokratiombudsman

En grundsten är att konceptet barn-
rättskommun gäller hela organisatio-
nen, inte bara de delar, till exempel 
utbildningsförvaltningen, som arbetar 
direkt med barn och unga.                    

– Det handlar om ett förhållnings-
sätt som ska genomsyra hela verk-
samheten. Alla personer som arbetar 
i kommunen ska ha kunskap om 
barnkonventionen och ta hänsyn till 
barnets rättigheter i sitt arbete, säger 
Christina Heilborn.                                                                                 

i samarbete med UNICEF genomför nu 
kommunen utbildningar om barn-
konventionen. Kommunen har också 
bildat en barnrättsgrupp där samtliga 
förvaltningar och bolag är represente-
rade. Sören Berglund betonar vikten av 
samverkan för att få tyngd i arbetet.            

– Barnen ska bli rättighetsbärare på 
ett tydligare sätt och för att klara av att 
leva upp till det krävs att våra förvalt-

central roll i arbetet med att bli barn-
rättskommun. Under hösten samlas 
skolledarna under en heldag för att 
diskutera frågor kring barns rättigheter. 
Utbildningsförvaltningen har också fört 
diskussioner utifrån Rättighets baserad 
skola, som är en modell UNICEF  
arbetat fram för att hjälpa skolor att 
väva in barnkonventionen i det var-
dagliga skolarbetet. Rättighetsbaserad 
skola går ut på att eleverna ska få 
kunskap om sina mänskliga rättigheter 
samtidigt som rättigheterna uppfylls i 
samtliga relationer mellan elever, peda-
goger och annan personal på skolan.  
På så sätt får eleverna både teoretisk och 
praktisk kunskap om sina rättigheter.                                                                                                                  

– Väldigt mycket av det som finns 
med i modellen är sådant som vi redan 
i dag arbetar efter. Men modellen 
kommer att ge oss en bättre systematik 
i arbetet, säger Mats Öhlin, chef för 
utbildningsförvaltningen.                                                                                                               

under hösten ska samtliga förvaltningar 
ta fram handlings- och implemente-
ringsplaner vad gäller sitt arbete med 
barnkonventionen. Under våren 2019 
görs en uppföljning av arbetet tillsam-
mans med UNICEF och i augusti 2019 
är det meningen att Haninge ska vara 
redo att ta emot utmärkelsen barnrätts-
kommun.                                                                                                            

– Att bli barnrättskommun kommer 
att stärka Haninges varumärke, men 
det viktigaste är att det ska göra verklig 
skillnad för våra barn och unga, säger 
Sören Berglund. 

MÅLSÄTTNINGAR FÖR EN BARNRÄTTSKOMMUN Till varje mål 

hör en check-

lista. Den hjälper 

kommunen att 

bedöma sitt eget 

utgångsläge 

samt sätter mål 

och visar på 

åtgärder  

för utvecklings-

arbetet.

Barnkon-
ventionen är 
väl känd för 
alla i kom-
munen.

Barnkon-
ventionen 
efterlevs på 
alla nivåer i 
kommunen. 

Barn kan delta  
i planering,  
utformning  
och utvärdering 
av verksam-
heten.

Barn kan 
påverka 
frågor som 
är viktiga 
för dem.

Barn kan 
delta i 
medborgar-
dialoger.

Barn upplever 
en känsla av 
trygghet i sin 
kommun.

Barnets 
bästa beak-
tas alltid i 
alla ärenden 
som rör 
barn. 

1 2 3 4 5 6 7

christina heilborn, 
programchef på  
UNICEF, är väldigt 
nöjd med att Haninge 
blev en av de fem 
pilotkommunerna.
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Rättigheter i skolvardagen
elevrådet är både en demokratiskola och ett gyllene 
tillfälle att lyssna på barn. När Måsöskolan hade premiär
träff för hösten handlade diskussionerna om schemalagd 
rörelse och kepsförbud.  

det är höstterminens första samman-
komst för ett nykomponerat elevråd. 
Rektor Carina Lidbom och biträdande 
rektor Carina Nilsson tar emot i 
Måsöskolans textilslöjdsal. 
Arwin Ismail i 5C och Alex 
Eklund i 5B är först på 
plats. 

– Det är bra att barn får 
vara med och bestämma. 
Det är ju barn som går 
här i skolan, säger Arwin 
Ismail. 

När rådets för dagen nio 
medlemmar slagit sig ner 
inleder Carina Lidbom med att förklara 
själva idén med elevrådet. 

– Ni som sitter här har ett väldigt 
viktigt uppdrag. För ni är länken mel-

lan era klasser och skolledningen. Ni 
ska inte bara framföra era egna åsikter 
utan vara en röst för hela er klass. 

Carina Lidbom fortsätter med 
att presentera en av höstens 

huvuduppgifter: att bidra 
till att få in mer rörelse i 
undervisningen. Upp-
draget kommer i själva 
verket från regering och 

riksdag, som tagit till sig 
all den forskning som på-
visar starka samband mel-
lan rörelse och förmåga 
till koncentration och 

lärande. På Måsöskolan finns redan 
en schemalagd rörelserutin som kallas 
Dagens puls, som till exempel kan 
ha formen av en lek eller en omgång 

av dansspelet Just Dance. Frågan är: 
hur fungerar Dagens puls och vad kan 
skolan göra ytterligare? Ämnet visar 
sig engagera. Under diskussionen som 
följer räcker samtliga upp handen flera 
gånger. 

– Min lärare i engelska har ett jätte-
bra upplägg för i mitten av lektionen 

brukar vi göra en dans där vi använder 
engelska ord och i slutet sjunger vi en 
sång på engelska, säger Arwin Ismail. 

en annan elev är inte lika positiv och 
berättar att hans lärare brukar fixa 
praktiska saker, som att hämta datorer, 
under Dagens puls och då blir det 

Carina Lidbom,
rektor

engagemanget är stort och 
diskussionerna livliga vid 
höstens första elevråd på 
Måsöskolan.

Ni som sitter 
här har ett 
väldigt vik-

tigt uppdrag.
carina lidbom, rektor
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bara ”kaos” av allting. Flera andra fyl-
ler på med liknade erfarenheter. 

– Intressant. Det här visste vi inte om! 
Då måste vi prata med lärarna om hur 
viktigt det är att de själva är engagerade 
i Dagens puls, säger Carina Lidbom.

när det blir dags för eleverna att själva 
att lyfta frågor tar Alonzo Pavón upp 
att det borde finnas en papperskorg på 
skolgården. Även frågan om skolans 
förbud mot att ha keps eller huva på sig 
på lektionerna dryftas. Här får också 
eleverna erfara att elevinflytandet har 
sina gränser. 

– Jag vet att det finns olika uppfatt-
ningar om det här men jag har bestämt 
att eleverna inte ska ha keps och luva på 
sig under lektionerna. Jag vill lära er att 
bli artiga och fina unga vuxna och då 
tycker jag det hör till att ta av sig keps 
och luva, säger Carina Lidbom.  

Själva grunden för elevrådet på 
Måsö skolan är en lektion som går 
under namnet Måsötiden. Det är en 
halvtimme varje vecka då samtliga 
klasser diskuterar vilka frågor de vill 
att elevrådet ska lyfta. Rektorn skickar 
också uppdrag via elevrådets represen-
tanter om särskilda frågor som eleverna 
ska tycka till om eller komma med idéer 
kring. 

– För mig är det viktigt att lyssna, 
men också att styra in på saker som jag 
vill ta upp. Det finns en tendens att 
eleverna kommer med önskelistor på 

saker som de vill köpa in. Det kan vara 
jättebra, men vi behöver också disku-
tera djupare frågor. Huvudsyftet med 
elevrådets arbete är att åstadkomma en 
tryggare och bättre skola och, genom 
att ge eleverna möjlighet att påverka, 
fostra dem till att bli demokratiska 
medborgare, säger Carina Lidbom.  

ARWIN ISMAIL:
– Förut tog vi upp 
att varje klass skulle 
få en egen klass-
fotboll att ha på 
konstgräsplanen. 
Det blev jättebra för 
då kände eleverna 
ansvar för att hålla 
reda på sin egen 
boll. 

ALEX EKLUND:
– Att vi ska 
jobba för att stoppa 
mobbning. Att alla 
på skolan ska bli 
bättre på att säga 
till dem som mob-
bar och hjälpa alla 
att få vara med i 
gänget. 

ELÁ IMAMOVIĆ: 
– Att vi ska bli 
trevligare mot 
varandra och inte 
säga dumma saker. 
Jag är själv ganska 
ny på skolan och då 
kan det vara extra 
känsligt om någon 
beter sig illa. 

FELICIA HELI:
– Att det ska vara 
fler lärare och 
vuxna i korrido-
rerna och ute på 
skolgården. För då 
blir det tryggare 
och säkrare. 

hanna gerdes, jurist:

”Vissa 
barn glöms 
bort i dag”
år 2020 får barnkonven
tionen status som svensk 
lag. Människorättsjuristen 
Hanna Gerdes hoppas  
på en genomgripande  
förändring av hur det  
svenska samhället ser  
på barns rättigheter.  

hanna gerdes är en av Sveriges mest 
namnkunniga jurister, rådgivare och 
utbildare inom området mänskliga  
rättigheter. I september föreläste hon 
om barnkonventionen och barns  
rättigheter under en strategidag för 
Haninge kommuns skolledare.  
Hanna Gerdes är förväntansfull inför 
att barnkonventionen ska bli svensk  
lag år 2020. 

– Det är stort. Många har kämpat 
länge för det här och personligen tror 
jag att det kan få stor betydelse, säger 
Hanna Gerdes. 

hon ser ett dubbelt förhållningssätt  
till barns rättigheter i Sverige. Å ena 
sidan har Sverige gått i bräschen och 
drivit på utvecklingen, till exempel 
genom att redan 1979 lagstifta mot 
barnaga och tidigt (1990) ratificera 
FN:s barnkonvention. Å andra sidan 
menar hon att Sverige i flera avse-
enden har lång väg kvar att gå och 
att vårt rättsväsende kan bli mycket 
bättre på att ta tillvara barns rättig-
heter.  

– Våra domstolar tolkar inte alltid 
lagar i ljuset av barnkonventionen. 
Förhoppningsvis får vi se en lavinartad 

För mig är 
det viktigt 
att lyssna, 

men också att styra 
in på saker som jag 
vill ta upp.
carina lidbom, rektor

VAD ÄR VIKTIGT ATT TA UPP PÅ ELEVRÅDET?

värdeorden på pappershanden är de ämnen 
som diskuterats på elevråden.

TEMA
BARNRÄTTSKOMMUN
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– Blir det möjligt att med stöd av 
barnkonventionen hävda att en kom-
mun brustit i sitt ansvar att lyssna på 
barn? I vilken mån kommer man att 
kunna överklaga beslut med hänvisning 
till barnkonventionen? Det kommer 
att bli väldigt intressant att följa de 
gränsdragningar som domstolarna 
oundvikligen blir tvungna att göra, 
säger Hanna Gerdes. 

frågan om barnkonventionen som lag har 
politisk sprängkraft. I vissa politiska 
läger finns en oro över på vilket sätt 
barnkonventionen kan komma att 

utveckling av rättspraxis till barnens 
fördel när barnkonventionen blir lag.  

något som talar för att lagen kommer  
att innebära en reell skillnad är  
utvecklingen i Norge där barnkonven-
tionen blev lag redan 2003. Utvärde-
ringar av norsk lag och praxis i förhål-
lande till barnkonventionen visar att  
in förandet av lagen har stärkt barns  
rättsliga ställning och gjort att konven-
tionen verkligen används som rättskäl-
la. Men precis hur den rättsliga ut- 
vecklingen kommer att se ut i Sverige 
är svårt att säga på förhand. 

påverka den svenska flyktingpolitiken. 
– Jag tycker att vi för närvarande har 

en debatt där man ofta glömmer bort 
grundprincipen om mänskliga rättighe-
ter och ersätter den med löst tyckande. 
För mig är det fullkomligt klart att vi 
idag ofta misslyckas med att se till bar-
nets bästa när det gäller hur vi behandlar 

och bedömer barn och familjer som 
söker asyl. Ska vi tillämpa barnkonven-
tionen kommer vi att behöva ändra vår 
praxis inom det området, vilket är kon-
troversiellt för vissa, säger Hanna Gerdes. 

vad kommer det att innebära för kommu-
ner som Haninge att barnkonventionen 
blir lag? Hanna Gerdes tror att det kom-
mer att ske en märkbar förändring inom 
områden som samhällsplanering och 
stadsbyggnad, vilka kommer att ställas 
inför helt andra krav på att väga in barns 
rättigheter än vad som hittills varit  
fallet. Ett annat område som kommer 
att förändras mycket är information och 
kommunikation.

– Vi talar mycket om barn, men sällan 
med barn. Under de närmaste tio åren 
tror jag vi kommer att få se ett helt annat 
utbud av information som är mål-
gruppsanpassad för barn. 

Men den största och mest genom-
gripande förändringen hoppas Hanna 
Gerdes ska bli att barnkonventionen 
leder till en större jämlikhet. 

– Vissa barn glöms bort i dag. Barn 
med funktionshinder blir osynliggjorda. 
Barn som utsätts för hedersrelaterat våld 
har inte tillräckligt starkt rättsskydd. 
Lagen blir förhoppningsvis ett väldigt 
bra redskap för att vi ska lyckas lägga 
fokus på alla barn. 

Vi talar 
mycket om 
barn, men 

sällan med barn.
hanna gerdes, människorättsjurist

OM HANNA GERDES 

Hanna Gerdes är män-
niskorättsjurist med ett 
stort engagemang för 
rättighetsfrågor. Hon 
har tidigare arbetat 
på FN:s flyktingkom-
missariat, Byrån mot 
diskriminering, Handi-
kappombudsmannen, 
Försvarsmakten och 
Statsrådsberedningen. 
Hon har också skrivit 
flera böcker om mänsk-
liga rättigheter, bland 
annat Barnets rätt – 
en bok om barnkon-
ventionen.

TEMA 
BARNRÄTTSKOMMUN

15Inblick HÖSTEN 2018

Inblick_Haninge_3-2018 JB.indd   15 2018-09-26   11:09



MARIA PELLE BÄCK

ÅLDER: 44 år

GÖR: Central ateljerista

BOR: i Haninge

FAMILJ: man och två 
barn på 14 och 17 år

BAKGRUND: Utbildade 
sig till förskollärare på 
1990-talet. Har arbetat 
inom såväl privata som 
kommunala förskolor 
runtom i Stockholm, 
alltid med Reggio Emilia-
inspiration. Kom till 
Haninge 2008, först i för-
skoleklass på Båtmans-
skolan, därefter som 
ateljerista och sedermera 
förskolechef på Haga-
Gudö förskoleenhet. Se-
dan 2017 är hon central 
ateljerista i Haninge med 
ansvar för Kremima och 
barnateljén.

FRITID: Rider på den 
egna hästen, gärna 
tillsammans med dottern 
Alva, umgås med familj 
och vänner. 

KURIOSA: ”Jag älskar 
skor och kan inte slänga 
ett enda par. Jag har 
säkert 50–60 par skor 
hemma.”

HOPPAS PÅ I HÖST:  
att få tillbringa mycket 
tid tillsammans med 
Haninges förskolebarn  
i ateljén.
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A
tt kliva in i Haninges 
barnateljé i Rudan center 
är som att komma till 
ett kreativt smörgåsbord. 
Pennor, penslar, lera, 

naturmaterial, läsplattor och digitala 
förstoringsglas ligger uppdukade på  
ett inbjudande sätt vid de olika borden. 
Det är vackert och inspirerande. En  
av eldsjälarna bakom ateljén heter 
Maria Pelle Bäck och är sedan två år 
central ateljerista i Haninge. Att hon 
älskar sitt jobb går inte att ta miste på.

– Tänk att jag varje dag får jobba 
med att forma och stötta en helt ny 
generation så att de växer upp till 
starka individer med tro på sig själva. 
Att dessutom få göra detta tillsammans 
med alla fantastiska pedagoger här i 
Haninge – det är drömmen för mig. 

under marias första år som central 
ateljerista låg fokus på att bygga upp 
Kremima återbruks- och utbildnings-
center, dit företag skänker spillmaterial 
som används i förskolornas skapande 
verksamhet. Det var mycket admi-
nistration och kontakter med företag. 
Sedan kom arbetet med världsutställ-
ningen Bordercrossing, som var ett 

led i ett långvarigt samarbete mellan 
kommunen och Reggio Emilia-
institutet. Utställningen, som blev en 
formidabel succé, tog mycket tid och 
energi att bygga upp och driva, berät-
tar Maria, men var samtidigt något av 
det roligaste hon arbetat med.

– Jag lärde mig så mycket och fick 
oerhört mycket tillbaka av Bordercros-
sing. Tillsammans med mina duktiga 
kollegor byggde vi upp något som 
kommer att leva vidare 
länge, både fysiskt och 
mentalt. 

i höst och vinter går 
arbetet vidare med 
barnateljén och 
Kremima. Maria ska 
hålla i utbildningar för 
kommunens pedago-
ger och agera inspira-
tör. Dessutom ska hon 
få göra det hon tycker är allra roligast 
– jobba nära barnen.

– Jag har ibland saknat att vara med 
barnen under den här tiden, därför  
ska det bli så roligt att dra i gång 
verksamheten i ateljéerna och ta emot 
alla barn. 

Men att det blev förskolläraryrket 
från början var faktiskt lite av en 
slump, även om hon i dag vet att  
slumpen styrde in henne på helt rätt 
väg.

– Jag är från Dalarna och ville 
absolut plugga i Stockholm så jag sökte 
flera utbildningar här och kom in på 
förskollärarprogrammet. Även om det 
var lite av ett bananskal då så kände 
jag redan vid min första praktik att 
detta var rätt yrke för mig. Barn är 
genuint intressanta, de har inga lager, 
inga dolda agendor. Tillvaron med 
barn är magisk.

reggio emilia-inspirationen har hon haft 
med sig från starten.

– Jag var inte medveten om det då, 
men inser att redan vid min första 

praktikplats arbetade 
de Reggio Emilia-
inspirerat. Det som 
tilltalar mig med peda-
gogiken är att man ser 
på barnet som en ut-
forskande, nyfiken och 
kompetent människa, 
oavsett ålder, kön eller 
bakgrund, säger Maria 
och fortsätter:

– För det är ju så 
ofantligt viktigt att inte bli slarvig med 
barnen, bara för att de är små. De är 
vår framtid och vi får inte trassla bort 
de här viktiga, tidiga åren. I stället 
måste vi hjälpa till att driva upp dem 
till starka människor med en tro på att 
de kan, får och vill tänka fritt.  

hon är dalkullan som prompt ville till Stockholm, och 
som hamnade i förskolläraryrket av en slump. 20 år senare 
råder inget tvivel om att yrkesvalet var helt rätt. Maria  
Pelle Bäck, central ateljerista, brinner för barnen och för  
att kombinera estetik och lärande i förskolan.

text karin cedronius  foto kristina sahlén

”Tillvaron med  
barn är magisk”

”BARN ÄR  
GENUINT  

INTRESSANTA,  
DE HAR INGA 
LAGER, INGA 

DOLDA  
AGENDOR.”

PORTRÄTT
MARIA PELLE BÄCK
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V
årdcollege är 
en samverkans-
form på natio-
nell, regional 
och lokal nivå 

mellan utbildningssamord-
nare och arbetsliv inom vård- 
och omsorgsområdet. Det 
ställs en rad krav för att få den 
statusfyllda certifieringen. 

Det är ett win-win-
koncept, där utbildning 
och praktik 
skräddarsys 
efter arbets-
marknadens 
behov, 
samtidigt 
som eleverna 
garanteras 
hög under-
visningskva-
litet och goda chanser till 
jobb, både under skoltiden 
och efter. Det berättar rekto-
rerna Björn-Olof Söderholm, 
Centrum Vux, och Christine 
Arvidsson, Fredrika Bremer-
gymnasiet, som båda är 
mycket nöjda med resultatet 
så här långt.

– Populariteten för vår 
vård- och omsorgsutbild-
ning har ökat enormt sedan 
vi blev Vårdcollege, säger 
Björn-Olof Söderholm, men 
han minns hur tufft det var 
i början:

VÅRDCOLLEGE GER  
KVALITETSSTÄMPEL

– Vårdcollege ställer 
högre krav på eleverna, så 
vi fick arbeta mycket med 
marknadsföringen för att 
attrahera rätt elever, som 
verkligen är motiverade. Det 
har vi i dag.

både björn-olof söderholm och 
Christine Arvidsson förkla-
rar det lyckade konceptet 
med just samverkan med 

arbetslivet, 
där ett av 
kraven för 
att få starta 
Vårdcol-
lege är att 
det finns ett 
programråd 
med repre-
sentanter 

från bland annat arbets-
givarsidan.

– Det finns en direktlinje 
till både kommun och lands-
ting som gör att vi hela tiden 
får veta vilka behov som 
finns så att eleverna kommer 
ut med det som de behöver 
på arbetsmarknaden, berät-
tar Christine och framhåller 
hur värdefullt detta är såväl 
för Haninge kommun som 
för Vårdcollegeskolorna och 
eleverna. 

– Våra elever har gott 
rykte och står alltid först 

på tur till praktikplatser och 
vårdjobb.

Vårdcollege ger en kvalitets-
stämpel på många sätt i och 
med all samverkan och de krav 
som måste uppfyllas för certi-
fieringen. Ett är att alla hand-
ledare på elevernas APL-platser 
måste ha gått handledarutbild-
ning. Ett annat att skolorna 
måste kunna erbjuda högsko-
leförberedande utbildning för 
den som exempelvis vill läsa 
vidare till sjuksköterska eller 
socionom efter examen. 

daniel zemenfes går näst sista 
terminen på Vårdcollege på 
Centrum Vux, parallellt med 
att han läser svenska.

– Jag fick erbjudande om 
jobb redan efter min första 
praktik och har arbetat inom 
äldreomsorgen hela sommaren 
och nu även vid sidan av stu-
dierna, berättar Daniel, som 
kom till Sverige från Eritrea 
för två år sedan.

– Förutom att få jobba 
med det jag älskar och sedan 
kunna plugga vidare har 
Vårdcollege också gett mig 
en fantastisk integrering i det 
svenska samhället.

Fredrika Bremergymnasiet 
certifierades som Vårdcollege 
2013 och Centrum Vux  
2017. 

”VÅRA ELEVER 
STÅR ALLTID 

FÖRST PÅ TUR 
TILL PRAKTIK-
PLATSER OCH 
VÅRDJOBB.”

populariteten har ökat stort för vård och omsorgsutbildningarna 
på Fredrika Bremergymnasiet och Centrum Vux sedan skolorna 
uppgraderats till Vårdcollege. Men resan dit har inte varit helt lätt.

text eva-lotta sigurdh  foto martn runeborg

PÅ PLATS 
VÅRDCOLLEGE

 

VARFÖR HAR DU VALT 
VÅRDCOLLEGE?

VALLERIA  
SALIBA, FRED-
RIKA BREMER: 
"Det kommer 
att bli lätt att få 

jobb eftersom Vårdcollege 
har så gott rykte, och jag 
vill verkligen jobba med att 
hjälpa människor."

DANIEL  
ZEMENFES,  
CENTRUM 
VUX: 
"För att få jobba 

med det jag älskar och för 
möjligheten att kunna läsa 
vidare till sjuksköterska eller 
socionom så småningom."

INEZ  
PETTERSSON  
NAUMANN,  
CENTRUM 
VUX: 

"Dels för att det ingår så 
otroligt intressanta ämnen, 
som är unika för Vårdcol-
lege, dels för att de höga 
kraven och kvaliteten på ut-
bildningen gör oss attraktiva 
på arbetsmarknaden."

VÄGEN TILL  
VÅRDCOLLEGE

UTMANING
Att sätta kvalitetscertifiering-
en ”Vårdcollege” på kartan 
och därmed höja statusen 
på vårdutbildningen för att 
locka fler och rätt elever. 

LÖSNING
Gediget marknadsförings-
arbete, kombinerat med 
stora satsningar på skolorna 
för att möta certifieringens 
höga krav på såväl kompe-
tens som lokaler.

RESULTAT
Undersköterskor som lätt 
och snabbt får jobb. ”Våra 
elever har gott rykte!”
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vårdcollege är en kvalitets-
stämpel och eleverna som 
går ut är attraktiva och får 
snabbt jobb.

fredrika bremergymnasiet

certifierades som Vårdcollege
2013 och Centrum Vux 2017.

rektorerna Christine Arvidsson 
och Björn-Olof Söderholm är 
båda mycket nöjda med att deras 
skolor nu är certifierade.

PÅ PLATS
VÅRDCOLLEGE

utbildning och praktik 
skräddarsys efter 
arbetsmarknadens 
behov.
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UTBLICK 
UKRAINA

på konferensen i juni deltog 

företrädare för det ukrainska 

utbildningsdepartementet, 

skolförvaltningen i Kiev  

och förskolechefer samt  

Sveriges ambassadör. Mats 

Öhlin var inbjuden som  

internationell expert för att  

berätta om det svenska 

förskole systemet. 

ukraina står inför inrikespo

litiska utmaningar som oftast 

inte rapporteras i svenska 

medier. Det finns ett akut 

behov av att decentralisera 

offentlig sektor för att lokalt 

kunna anpassa verksamheter 

efter medborgarnas krav. Men 

det förhindras av politiska 

låsningar, korruption och ett 

centralstyrt arv. 

– Sverige är ett intressant 

exempel för Ukraina, på gott 

och ont. Våra länder befin

ner sig i olika faser. I Ukraina 

vill många genomföra mer 

decentralisering. I Sverige har 

vi sedan 1990talet redan 

genomgått en stark decentra

lisering och märker nu att det 

finns saker som behöver styras 

upp mer centralt, säger Mats 

Öhlin.  

Ukraina och Sverige är på 

flera sätt varandras motsatser. 

Lönesättningen är ett exem

pel. Ukraina har ett hierarkiskt 

lönesystem som graderar 

alla yrkeskategorier inom den 

offentliga sektorn, från presi

denten, sedan i fallande skala 

ned till städpersonal. I Sverige 

är lönesättningen lokal och 

individuell. 

– När jag berättade att löner 

sätts individuellt framstod det 

i ukrainska öron som science 

fiction. Likadant med försko

lans ekonomi. Den är centralt 

beslutad. Förskolechefer i 

Ukraina har inget inflytande 

över den, säger Mats Öhlin. 

mats öhlin fick många frågor 

om vad som ingår i skol

pengen.

–Allt som behövs, svarade 

jag. Det är förskolechefen som 

avgör hur pengarna ska för

delas. De ukrainska förskole

cheferna mottog budskapet 

med förtjusning. 

Igen framstod det svenska 

systemet som utopiskt. 

– I korridoren fick jag kom

mentaren att det svenska 

systemet måste bygga på tillit 

och förtroende: ”Ni måste lita 

på varandra i Sverige, och har 

goda skäl för det. Hos oss litar 

vi inte på varandra. Och har 

goda skäl för det." 

SVENSK FÖRSKOLA UTOPI I UKRAINA

Skolan i bild av serietecknaren Markku Huovila

POPULÄRA NAMN

när mats öhlin bjöds in för att tala om 
svensk förskola på Borys Grinchenko 
universitetet i Kiev höjdes flera förvånade 
ögonbryn bland åhörarna. För många lät  
det svenska systemet som science fiction. 
text karin cedronius

i juni var Mats Öhlin inbjuden som 
internationell expert för att tala om 
svensk förskola i Kiev.
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