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Sammanfattning

Det blev ett runda-bordssamtal mellan de närvarande personerna.
Birgitta Mörk (S), inledde samtalet med att berätta om valet av ämne för kvällens dialogforum.
”Skolan har varit en regelbundet återkommande fråga under de tio åren dialogforum funnits. Nedläggningen av Uringe skola, Olberga, ombyggnad av Malmsjö skola. Psykisk ohälsa är inget som speciellt stuckit ut i Grödinge men i
Stockholmsregionen och landet i stort så är det ett aktuellt ämne.
Vi har tagit del av oro som funnits på Malmsjö skola, en arbetsmiljö som inte
varit så bra för personal och elever. Det finns en oro att så många elever valt
att flytta till andra skolor, inte minst kunskapsskolan. Vi tycker det är bra att ta
upp det här och få diskutera det.”
Emanuel Ksiazkiewicz (S), pratade om ungas psykiska ohälsa utifrån resultatet
av ungdomsenkäten. Han berättade bland annat att frågan lyfts under kommunens analysdagar som en särskilt viktig fråga att arbeta med.
Diskussionen rörde sig därefter kring ett antal ämnen:
• Barns behov av fysisk aktivitet för att må bra. Hur kan skolgårdar utformas för att de yngre barnen ska känna lust att röra på sig och finns
det utrymme för de äldre barnen att umgås och ”hänga”?
•

Skolan behöver hitta nya sätt att bli bättre på att skapa relation med
hemmen.

•

Vikten av samarbete mellan skolan, föreningar och föräldrar. Kyrkoherden i Grödinge församling öppnade för mer kontakt mellan skolan
och kyrkan. ”Vi behöver varandra i detta stora arbete med barnens
ohälsa”.

•

Alla barn har rätt att bli sedda under en skoldag och att de känner att
det finns åtminstone en vuxen i skolan som barnet litar på.

•

Den framgångsrika metoden MVP, Mentors in violence prevention,
togs upp liksom projektet Tåget. Tåget ska säkerställa att alla i lägre
årsklasserna har en trygg bas. Varje elev ska känna att det finns en
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vuxen att lita på i skolan. Om eleven svarar nej på den frågan då får
skolan en uppgift att etablera den.
•

Problemet med att barn via internet så lätt hamnar på olämpliga sidor.

•

Mobbning på nätet.

•

Den höga omsättningen på personal i Malmsjö skola som nu börjar stabilisera sig. Även elever som bytt till andra skolor börjar komma tillbaka.
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