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SÖDERMALM
TIPSA VÅRA REPORTRAR 
Elina Lundberg, Sophie Stigfur
Telefon: 073-600 69 11,  
073-600 69 09  
E-post: sn@direktpress.se

Lappen som vädjar till 
tjuven att inte slå till 
igen har spridits som en 
löpeld i sociala medier. 
Nu sluter Södermalms-
borna upp för att stödja 
den kinesiska restau-
rangen på Södermanna-
gatan. 

Det var den tredje oktober 
som den kinesiska restau-
rangen Fang Yuan Shi Wu på 
Södermannagatan fick in-
brott i sitt förråd, som ligger 
i husets garage. Maskiner och 
köksutrustning till ett stort 
värde försvann, berättar äga-
ren Wen Cui. Därför har hon 
satt upp en lapp på restau-
rangens fönster, som riktar 
sig direkt till förbrytaren.

”Hej. Snälla tjuven. Förlåt 
oss, vi har inte kontanter, da-
tor, alkohol i butiken. Vi är 
inte rika. Bara jobbar hårt”.

– Jag satte upp lappen för 
att jag är orolig att det ska 
hända igen, vi har inget av 
värde kvar i restaurangen, 
säger Wen Cui.

Stort stöd från Söderborna
För att komma på fötter efter 
inbrottet har Fang Yuan Shi 
Wu höjt sina lunchpriser 
med några kronor, något 
som också förklaras på res-
taurangens skyltfönster.

– Det är jättetråkigt, jag 
vill egentligen inte höja pri-
set, men vet inte vad vi ska 
göra, säger Wen Cui.

Men stödet från Söder-

malmsborna har inte låtit 
vänta på sig. Bilden på lap-
pen har spridits i sociala me-
dier, med uppmaningar om 
att hjälpa och stödja restau-
rangen genom att gå dit och 
äta. En som är särskilt aktiv 
är Mari Huupponen, som är 
trogen stamkund.

– Ägaren är världens gul-
ligaste människa och jag äls-
kar deras mat. Jag vill verkli-
gen uppmana alla att gå dit 
nu.

Något som gläder Wen 
Cui.

– Vi har många kunder 
som varit här i flera år, de är 
som våra kompisar. Jag vill 
säga tack, tack, tack.

Sophie Stigfur
sophie.stigfur@direktpress.se

Södermalmsbor sluter upp 
bakom krog efter inbrott

VÄDJAN. I sitt skyltföns-
ter vädjar den kinesiska 
restaurangen till tjuven. 
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VISSTE DU ATT… 4200 vårlökar i veckan har tryckts 
ner i jorden vid Södermalmstorg och Slussen? det 
blir bland annat tulpan, påsklilja och kejsarkrona, 
rapporterar dn:s bloggare lars epstien?

Inte kört för nytt bad på Söder
Sommartid är det smockfullt vid Tantos bad och suget 
efter ny strand på Södermalm är stort. Men stadsdels-
förvaltningen som utrett en ny badplats är skeptiska.

Ett bad i Hammarby sjö hindras av att vattnet är så 
förorenat och att anlägga ett nytt bad vid Årstaviken 
anses störa promenadstråket för mycket.

Men Anders Göransson (S), stadsdelsnämndens 
ordförande, vill inte döda baddrömmarna. I majorite-
tens budget slås det fast att staden ska titta på att få till 
fler badplatser och hoppet är inte ute för Söder.

– Vi ska göra en ordentlig genomlysning för att se 
om vi kan hitta något som passar, säger han.

Nytt liv för grusplanen i Hornstull
Idag står grusplanen vid Bergsunds strand, nedanför 
Bio Rio, ofta tom men nu är planen att den ska få 
nytt liv.

Det är en Söderbo som tycker platsen känns ano-
nym och öde som vill att planen görs trevligare. I ett 
medborgarförslag till stadsdelen föreslår hen att det 
skulle kunna bli en lekplats, ett utegym eller fik.

Förvaltningen håller med om att grusplanen, där 
det är en del missbruk idag, behöver göras om. I vår 
ska man titta på hur. Att det blir en plats för lek, sitt-
platser och nya blommor är klart.

ÖDE. den här grusplanen i Hornstull ska rustas upp. 

NÅGOT FÖR SÖDER? en mobil pumptrack blev populär i 
somras i Fruängen. FOtO: KarOlIne mOnterO araya

Ingen pumptrack på Söder - just nu
I Söderort har en mobil pumptrack, en flyttbar cykel-
bana där kan man cykla eller åka sparkcykel, blivit 
mycket populär. Nu tycker en Söderbo att Södermalm 
också borde satsa på en bana i Eriksdalslunden, nära 
Eriksdals bollplan.

Södermalms stadsdelsförvaltning tror också att ba-
nan skulle kunna bli poppis på Söder men eftersom 
många i Söderort tyckt att banan, som ger ifrån sig ett 
dovt ljud, låter för mycket är man negativa till valet av 
plats. Här ligger bostäder i närheten.

Idén sparas därför för framtiden men platsen ska 
studeras noga innan en pumptrack byggs.

twittrar @Guslof om Södermalmsnytts artikel om ett 
fik där du kan få mysa med en misse till kaffet.

Kattcafé öppnar på  
Södermalm. Förvånad? 

Asch, först när getfarmen i 
Hornstull är igång kommer folk 
att höja på ögonbrynen.
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De så kallade Piratham-
nen vid Årstaviken ren-
sades i veckan. Sjunka 
vrak fraktades bort och 
polis var på plats för att 
garantera att allt gick 
lugnt till. 

Tidigare i höst kom det larm 
om att tjuvankrade båtar i 
Årstaviken läckte olja. I tis-
dags morgon var polis på 
plats när några av vraken 
skulle bärgas och fraktas 
bort.

– Det stämmer. Vi var 
där som handräckning och 

stöttade entreprenören om 
det skulle bli stökigt. Det 
bor personer på båtarna 
som självklart inte vill att 
de ska forslas bort, säger 
Robert Kindroth, kommun-
polis på Södermalm, och 
tillägger:

– Vi har haft en hel del 
incidenter i området. Vid 
den så kallade Pirathamnen, 
vid oljeplattformen nedan-
för Södersjukhuset och vid 
Årsta  Holmar har  det 
stundtals varit stökigt de 
senaste månaderna och vi 
har varit där ofta.

Vi gör vad vi kan
Enligt honom har det un-
der sensommaren arrang-
erats ravefester på Årsta 
Holmar och Årsta Gård har 
flera gånger blivit utsatta 
för skadegörelse och in-
brott.

– Det är tyvärr så att 
vissa av dem som bor på 
båtarna bidrar till en hel del 
stökigheter. Vi gör vad vi 
kan och är där i den mån vi 
kan, rapporterar om brott 
och söker efter stöldgods, 
säger Robert Kindroth. 

 Michael Toll

Polishjälp när båtvrak 
i Årstaviken skrotades

SKROTAT. Polisen var i 
tisdags på plats vid  
Årstaviken för att hjälpa 
till när en av de större 
båtvraken ska transpo-
rteras bort och skrotas.  
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Debatten har varit het om 
föräldrar som går över grän-
sen och ställer stora krav på 
sina barns skolor. Lärare, rek-
torer, Arbetsmiljöverket och 
fackförbunden har vittnat 
om samma trend – påstridiga 
föräldrar lägger sig i under-
visningen, hör av sig med 
sena mejl, arga sms och blir 
ett arbetsmiljöproblem.

Därför har flera Stock-
holmsskolor tagit fram så 
kallade förväntansdokumen-
tet, ett slags policy för hur 
föräldrarna förväntas bete sig. 
Men på rektorsmöten har det 
också diskuterats om det krävs 
ett gemensamt dokument för 
att markera så att föräldrars 
krav inte går överstyr.

Dokument med nio punkter
När utbildningsminister 
Gustav Fridolin (MP) i våras 
deklarerade att han anser att 
såna regler behövs startade 
utbildningsförvaltningen ett 
arbete med att ta fram ett do-
kument som skulle gälla i alla 
kommunala grundskolor.

I slutet av våren var en 
lista med nio punkter klar. 
Bland annat står det att man 
förväntar sig att föräldrar 
”möter skolans personal med 
respekt, talar positivt om 
skolan inför ditt barn, litar på 
att personalen arbetar profes-
sionellt och respekterar dem 
som myndighetsutövare t ex 
vid betygssättning”.

Ett förslag med regler, som 
skulle börja gälla den här 

hösten, presenterades för 
fackförbunden i maj. Sen 
blev det tyst.

– Ärendet har stoppats och 
lyfts bort. Det är upprörande 
och anmärkningsvärt. Vi var 
överens om att det behövs 
eftersom det är så stora svå-
righeter. Föräldrar som ifrå-
gasätter betyg och rättning av 
prov tar oerhört mycket tid 
från lärarna, säger Britt-Ma-
rie Selin, vice ordförande i 
Lärarnas Riksförbund i 
Stockholm.

Drogs in
I stället för att landa på poli-
tikernas bord drogs föräldra-
reglerna i sista stund tillbaka 
av den nya utbildningsdirek-
tören Lena Holmdahl, som 
tillträdde i juni.

Orsaken? Att de kan tas 
emot på fel sätt av föräld-
rarna.

– En lista med väldigt kor-
ta punkter som inte är satta i 
ett sammanhang kan uppfat-
tas på så många olika sätt. 
Det här sättet att formulera 
sig tycker inte jag att vi ska 
kommunicera. Det kan träffa 

väldigt fel, säger Lena Holm-
dahl.

Hon anser istället att det 
är upp till varje rektor att ta 
ansvar för arbetsmiljön och 
hantera föräldrarna.

– Om de hamnar i knepiga 
situationer med enskilda för-
äldrar kan vi ge stöd men vi 
har inte problem med alla 
föräldrar överallt. Förhållan-
det mellan skolan och föräld-
rarna måste bygga på en öm-
sesidig nära dialog på varje 
skola, inte på ett papper upp-
ifrån, säger Lena Holmdahl.

”Ska vara gemensamt”
Skolorna kan även i fortsätt-
ningen ta fram sina egna reg-
ler, men Lärarnas Riksför-
bund i Stockholm är kritiskt.

– Vi har en brist på likvär-
dighet i skolan som är enorm. 
Därför ska det här vara ge-
mensamt. Det här skulle vara 
ett tyngre dokument som 
underlättar för skolorna, sä-
ger Britt-Marie Selin.

Facket anser att politikerna 
borde ha fått besluta om reg-
lerna, men något uppdrag 
från politiken att ta fram ett 
förväntansdokument har för-
valtningen aldrig fått. Därför 
stannar arbetet här, slår ut-
bildningsdirektören fast.

– Jag kommer inte att fatta 
ett sånt beslut. Jag tror inte 
det skulle gagna någon, säger 
Lena Holmdahl.

Elina Lundberg
073-600 69 11 

elina.lundberg@direktpress.se

nn Staden ville sätta ner foten mot föräldrar som 
ställer orimliga krav på lärare. därför togs en lista 
med uppfostrande regler fram för hur alla föräldrar 
ska bete sig mot skolan.

Lista skulle fostra  föräldrarna
… men dokumentet stoppades i  
sista stund av högsta skolchefen

Föräldrar 
som ifråga-
sätter be-

tyg och rättning av 
prov tar oerhört myck-
et tid från lärarna.

En uppfostrande regel-
lista ökar klyftan mellan 
föräldrar och skolan. 
Stämplas alla ifrågasät-
tande föräldrar som ”be-
svärliga” slår det hårt 
mot barn som har det 
tufft i skolan. Det anser 
Föräldraalliansen. 

Att staden backar från den 
uppfostrande regellistan är 
bra, anser Tommy Lind-
ström, ordförande i Föräldra-
alliansen i Stockholm, en 
organisation för föräldrar 

och föräldraföreningar.
Förväntningarna som lis-

tas är visserligen självklarhe-
ter, anser han. Men den ge-
mensamma listan tycker 
Tommy Lindström sänder en 
tydlig och olycklig signal till 
föräldrarna: Skolorna och 
staden är missnöjda med er 
och felet är ert om skolan 
misslyckas med sitt uppdrag.

Ger inte samverkan
– En sån här lista skulle ge 
arga föräldrar och ingen sam-
verkan. Då ställs krav mot 

”Sådana regellistor  skapar ilska och polarisering”

KRITISK. tommy lindström, i Föräldraalliansen i Stockholm, 
är kritisk till en regellista: ”den ger arga föräldrar”.

krav och polariseringen mel-
lan skolan och föräldrar 
skulle bli oerhört mycket 
starkare, säger han.

Slår mot utsatta barn
De stora förlorarna på en sån 
utveckling är barn som är i 
behov av stöd, inte de barn 
vars föräldrar ringer och 
skäller om betyg eller kräver 
ledigt för långa utlandsse-
mestrar, enligt Tommy Lind-
ström.

– De föräldrarna är få och 
finns ofta på resursstarka 

skolor i mer socioekono-
miskt gynnade områden. De 
barnen tillhör oftast inte de 
som behöver stöd för att 
klara målen. Men för barn i 
behov av stöd och anpass-
ningar är det vitalt med en 
dialog och samverkan med 
hemmen. Föräldrarna kän-
ner sina barn och är en viktig 
resurs, säger han.

Han varnar för att en ge-
neraliserad bild av föräldrar 
som lägger sig i för mycket 
slår mot just de här barnen 
när deras föräldrar också 

stängs ute från skolan.
Men ska inte skolan kun-

na markera mot föräldrar 
går över gränsen?

– Jo, men ett argt mejl 
skickat mitt i natten skulle 
inte ha skickats om det fun-
nits en bra kommunikation 
från början. Då har skolan 
misslyckats långt innan. Har 
man tidigt en bra kommuni-
kation så går det lätt att iden-
tifiera hur samverkan med 
olika föräldrar ska se ut, säger 
Tommy Lindström.

Elina Lundberg

• Tala aldrig illa om skolan inför ditt barn.

• Ledighet är ingen rättighet.

• Möt vår personal med respekt och vänlighet.

• Kom till möten när vi kallar.

• Lita på att vi arbetar professionellt.

u Så här formule-
rades några av 
stadens förvänt-
ningar på föräld-
rarna i våras. nu 
är det klart att 
dokumentet inte 
kommer antas. 
läs hela listan på 
stockholmdirekt.se.
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Stockholm

Rektorns hårda tag mot föräldrarna 
Han tar alla aggressiva 
föräldramejl och kallar 
in föräldrar som går över 
gränsen till kontoret. In-
nerstadsrektorn Mikael 
Lindberg är tydlig: 

– Jag accepterar inte 
att personalen blir på-
hoppad. 

Att staden tog fram en upp-
fostrande regellista för för-
äldrar som ställer orimliga 
krav på lärare har blivit en 
snackis – och fått skäll av för-
äldrar.

När elever ska börja på 
Björngårdsskolan på Söder-
malm och i Storkyrkoskolan 
i Gamla stan klargör rektorn 

Mikael Lindberg sina för-
väntningar på föräldrarna i 
skolans välkomstbrev.

Tydligt budskap
Och när de kommer på sitt 
första föräldramöte är bud-
skapet klart: här accepterar vi 
inte arga mejl skickade fem i 
tolv på nätterna, säger Mi-
kael Lindberg.

– Föräldrarna är en enorm 
tillgång. Vi förväntar oss att 
de hör av sig, gärna med kon-
struktiv kritik. Men man får 
inte skicka arga mejl mitt i 
natten till lärare eller fritids-
pedagoger. Det funkar inte, 
säger Mikael Lindberg.

Han tog över som rektor 

på de två skolorna för drygt 
ett år sen. Då såg han vissa 
föräldrars kontakt med per-
sonalen som ett arbetsmiljö-
problem.

– Då gick det rätt mycket 
över styr. Det fanns en ten-
dens att några föräldrar kräv-
de och ifrågasatte så mycket 
att alltför mycket av lärarnas 
tid gick åt till att svara på 
mejl, om stort och smått. To-
nen var inte bra, säger Mi-
kael Lindberg.

Får prata med rektorn
De föräldrar som ändå vill 
skälla får prata med rektorn. 
Går en mejlkonversation till 
lärare överstyr tar han över 

tråden. De föräldrar som inte 
köpt hans linje har han tagit 
in på samtal.

– Det första halvåret var 
det en hel del föräldrar som 
jag behövde prata med. I år 
har det varit två stycken. För-
äldrar ifrågasätter fortfaran-

de en hel del men på ett 
snyggt sätt. Vi har fått ett bra 
samarbete, säger Mikael 
Lindberg.

Lockar lärare
I höst har en artikel från för-
eningen Suntarbetsliv spri-
dits i sociala medier om Mi-
kael Lindbergs sätt att tackla 
föräldrar. Efter det har flera 
lärare hört av sig – med job-
bansökningar.

– Det är flera spontana an-
sökningar som trillat in. Lä-
rare är i en utsatt roll. Jag tror 
att det här är efterlängtat, 
säger Mikael Lindberg.

På Björngårdsskolan och 
Storkyrkoskolan finns för-

väntansdokument för föräld-
rarna. Men ett gemensamt 
dokument för alla skolor tror 
inte Mikael Lindberg på.

– Hur det ser ut på skolan 
beror så mycket på vilket om-
rådet som man har elever 
från. På andra skolor kämpar 
man för att dra in föräldrar 
till skolan.

Ska det vara varje rektors 
ansvar att ta hand om ilskna 
föräldrar?

– Ja, det ingår i jobbet. 
Medarbetarna är mitt ansvar, 
säger Mikael Lindberg.

Elina Lundberg
073-600 69 11 

elina.lundberg@direktpress.se

TYDLIG. Föräldrar med barn på Björngårdsskolan och Storkyrkoskolan får inte mejla lärare i affekt. Vill de skälla får de höra av sig till rektorn mikael lindberg.  FOtO: SaCHarIaS KÄlldÉn

 Det första 
halvåret 
var det en 

hel del föräldrar som 
jag behövde prata 
med. I år har det varit 
två stycken. 

Politiker kräver föräldraregler i skolan 
Listan med uppfostrande 
regler för föräldrar stop-
pades av högsta skolche-
fen. Ett beslut som nu får 
stöd av skolborgarrådet 
Olle Burell (S). Men op-
positionens Lotta Edholm 
(L) är kritisk.

Staden ska inte ta fram en 
gemensam regellista för att 
markera mot föräldrar som 
ställer orimliga krav på lära-
re. En sån lista stoppades ny-
ligen av stadens högsta skol-
chef Lena Holmdahl. Nu får 
hon stöd av skolborgarrådet 
Olle Burell (S).

Det är rektorerna som ska 
avgöra hur man får en bra 

kommunikation med föräld-
rarna på varje enskild skola, 
anser han.

– Om ett sånt här doku-
ment behövs på en skola tror 
jag att man är bättre lämpad 
att formulera det lokalt sna-
rare än att vi ska ta fram ett 
plakat från Stadshuset, säger 
Olle Burell.

L: ”Ska stötta rektorer”
Men oppositionsborgarrådet 
Lotta Edholm (L) tycker att 
staden måste skicka en signal 
till skolvärlden att lärarnas 
arbetsmiljöproblem tas på 
allvar.

Hon vill se ett centralt do-
kument med förväntningar 

på föräldrar men det ska 
också tydliggöra vad föräld-
rar kan kräva av skolan.

– Det skulle göra livet lätt-
are för både skola och föräld-
rar. Det visar tydligt att vi 
politiker stöttar rektorer och 
lärare, säger Lotta Edholm.

Men Olle Burell tror inte 
på den modellen.

– Våra lärare och rektorer 
har oss i ryggen men relatio-
nen mellan hem och skola 
måste bygga på tillit och för-
troende. Här har rektorer en 
ledarroll att coacha till en bra 
dialog. Det är mycket bättre 
än att vi skriver vuxna männ-
iskor på näsan, säger han.

Föräldraalliansen är kri-

tisk till alla former av förvän-
tansdokument, som fören-
ingen anser ökar klyftan mel-
lan föräldrar och skolor.

Vill inte stoppa helt
Men att helt stoppa skolorna 
från att ta fram den här typen 
av dokument vill inte Olle 
Burell. Varken han eller Lotta 
Edholm anser att reglerna 
stänger föräldrar ute.

– Det beror på hur det for-
muleras. Föräldrar som verk-
ligen har anledning att enga-
gera sig och som gör det på 
ett konstruktivt sätt har ing-
en anledning att känna oro, 
säger Lotta Edholm.

Elina Lundberg

OENSE. Olle Burell (S) och lotta edholm (l) är inte överrens 
om hur staden ska förhålla sig till regler för påstridiga för-
äldrar i skolan.  FOtO: mIKael anderSSOn/PI FrISK
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  Innerstadsrektorn Mikael 
Lindberg har fått starkt stöd 
för att han sätter ner foten 
mot föräldrar som går över 
gränsen. Rektorskollegan 
Racheal-Ann Björk på 
friskolan Internationella 
Engelska skolan i Älvsjö 
har samma attityd: Vill för-
äldrar skälla får de gå till 
rektorn och hon är inte rädd 
för att dra en gräns när det 
krävs.

Trots att friskolan i Älvsjö 
bara funnits i drygt ett år har 
den redan en kö på ett 1 000-
tal elever efter årets intag. 
Dagligen får rektorn samtal 
från föräldrar som hoppas på 
en plats.

Rektorn upplever att de 
flesta föräldrar uppskattar 
skolans raka bud och tydliga 
regler men några har valt att 
hoppa av efter ett år.

– Är det inte deras cup of 
tea så är det så. Föräldrar har 

höga krav på oss och vi på 
dem, säger Racheal-Ann 
Björk.

Behöver inte ge vika
Skolor som Internationella 
Engelska skolan kan 
ses som ett typex-
empel på en av de  
populära skolor 
med högt söktryck 
som har ”råd” att 
stå på sig när för-
äldrar ställer krav, 
anser forskaren 
Anna Ambrose 
som har studerat hur det fria 
skolvalet påverkar tre närlig-
gande grundskolor i Stock-
holm.

– Skolvalfrihetsreformen 
har som jag ser det, byggt på 
min och andras forskning, 
till delar lett till att ”populä-
ra” skolor kan ”välja och 
vraka”, det vill säga de behö-
ver inte i samma utsträck-

ning ge vika för föräldrars 
krav eftersom de har en stark 
marknadsställning. Här kan 
skolan säga ”passar inte galo-
schen så gå någon annan-
stans”, säger hon.

Men det är inte alla skolor 
som känner att de kan inta 
den här positionen. För den 
kommunala ”mellanskolan” 
i hennes avhandling var läget 
mer känsligt.

Skolan hade också god 
status och föräldrar som ak-
tivt valde den men skolan var 

mer orolig för avhopp 
och rykten bland 

föräldrar som där-
för fick större in-
fl ytande.

– Den här skolan 
var mer tillmötes-
gående och lyssna-
de mer på föräld-
rarna. Man ut-

tryckte att det räckte att det 
pratas i Konsumkön så fl yt-
tar en hel klass sina barn ur 
skolan, säger Anna Ambrose.

Här saknas föräldrar
Den tredje skolan, som hade 
lägre status och många barn 
till föräldrar med invandrar-
bakgrund, var en skola som 
många i området valde bort. 

Här var föräldraengagemang 
inte ett problem. Tvärtom 
efterlyste skolorna föräldrars 
närvaro.

– Här uppfattade skolper-
sonalen att föräldrar inte hade 
kraft, tid och ork att lägga sig 
i, säger Anna Ambrose.

Skapar stor skillnad
Hon menar att det fria skol-
valet skapat stora skillnader i 
relationen till föräldrarna 
beroende på skolornas styrka 
på marknaden.

Föräldrar som aktivt valt 
skola är engagerade och har 
höga förväntningar på sko-
lan. Det gör att skolorna i sin 
tur har högre förväntningar 
på eleverna som får mer stöd, 
jämfört med skolan med 
lägre status och ”frånvaran-
de” föräldrar.

– Det blev föreställningar 
hos pedagogerna, utifrån hur 
de såg på eleverna och föräld-
rarna, att vi är mer en 
”E-skola” än en ”A-skola”. Det 
fi nns en stor fara i om det blir 
en ”sanning”. Självklart fi nns 
det elever som både får A och 
E på den skolan också, säger 
Anna Ambrose. 

 Elina Lundberg
elina.lundberg@direktpress.se 
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 VALMÖJLIGHETER. Populära skolor har mycket större möjligheter att vara tydlig gentemot föräldrar och ställa höga krav på eleverna, visar forskning.    FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN 

■■  Rektorer som står upp för tydli-
ga regler hyllas. Men det är inte alla 
skolor som har ”råd” att vara lika 
hårda. Forskare: Populära skolor kan 
”välja och vraka”. 

 Tre olika skolvärldar 

  Anna Ambrose vid Stock-
holms universitet har gjort 
en doktorsavhandling i 
barn- och ungdomsve-
tenskenskap. Hon har 
granskat hur lärare, 
elever och föräld-
rar vid tre när-
liggande 
grundskolor i 
Stockholm na-
vigerar på skol-
marknaden.

SÅ HÄR KAN MAN SAMMAN-
FATTA DE TRE SKOLORNAS STA-
TUS OCH RELATION TILL FÖR-
ÄLDRARNA:

 Den populära skolan. Har 
lång kö, gott rykte och 
högt söktryck. Plugginten-
siv med höga akademiska 
resultat. Många elever 
från hem med högre ut-
bildning. Föräldrar upp-
skattar att skolan trycker 
på ordning och reda. För-
äldrar uppfattas som en-
gagerade i skolan men ef-
tersom kön av elever är 
lång och avhoppen är få är 
det lätt för skolan att stå 

på sig om det krävs. Pas-
sar det inte kan föräldrar-
na byta skola.

 Mellanskolan. Har ett re-
lativt högt söktryck och 

engagerade föräldrar 
som aktivt valt 

skolan men sko-
lan har ibland 
svårt att locka 
elever. Elever 

och föräldrar ses 
som konsumenter 

och det fi nns en oro 
för avhopp. Skolan är mer 
känslig för vad föräldrarna 
tycker och för rykten om 
skolan. Är mer inlyssnande 
och tillmötesgående mot 
föräldrar.

 Frånvalsskolan. En bra 
skola som dras med “då-
ligt” rykte. Många i närom-
rådet väljer bort skolan på 
grund av att många elever 
har föräldrar med invand-
rarbakgrund. Här upplever 
skolan att föräldrar inte 
har kraft, tid och ork att 
lägga sig. Föräldrarna 
”lämnar över att sköta 
skolan helt till skolan”. 

 Få har råd med stränga regler 

 Racheal-Ann Björk, 
 rektor på Engelska 

 skolan. 

Boka tider online på Salongbaresso.se
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Tydliga regler, bestraff
ningar, belöningar – och 
mamma och pappa får 
veta allt. Internationella 
Engelska skolans dis
ciplin gör succé bland 
föräldrarna och storvinst 
åt ägarna.

Skåpen är fria från klotter. 
Varken tuggummin eller 
snusprillor sitter fastklibbade 
på bänkarna. Toaletterna luk-
tar rengöringsmedel. Det 
springs och knuffas inte i 
korridorerna. Ingen musik 
dånar ur hörlurar.

Redan i entrén till Interna-
tionella Engelska skolan i 
Älvsjö välkomnas eleverna på 
morgonen av personal som 
ser till att kepsar tas av och 

mobiltelefoner läggs i skåpen.
I ett av klassrummen sit-

ter eleverna i 7A och har lä-
rarledd historielektion med 
Ms Dufwa. Intill klassrums-
dörren sitter ett laminerat 
A4 med skolans ordnings-
regler.

Kvarsittning och rapport
Den som bryter mot reg-
lerna och får flera varningar 
får kvarsittning. Då får bar-
nen skriva eller rita en serie 
om vad de har gjort fel och 
vad de lärt sig. Den ska sen 
visas för och skrivas under 
av föräldrarna som får rap-
porter om allt som händer 
innanför skolans väggar, in-
tygar rektorn Racheal-Ann 
Björk.

– Eleverna vet att mamma 
och pappa alltid får veta och 
föräldrarna vet att vi tar allt på 
allvar. Eleverna ser också att vi 
agerar. Barn behöver en förlå-
tande miljö men deras hand-
lingar måste också följas upp 
av skolan. Vi reder ut händel-
ser men sen går vi vidare, sä-
ger Racheal-Ann Björk.

Störande elever skickas ut
Elever som flera gånger stör 
lektioner åker ut och får gå 
raka vägen till Mr Barzey, an-
svarig för elevhälsan. Det 
rapporteras också hem. Hän-
der det något på skolan som 
lärarna inte ser står rektorns 
dörr öppen för elever som 
vill prata.

– För mig handlar det om 

ömsesidig respekt. Vi är som 
en familj. Eleverna vågar 
prata med mig. Vi har regler 
men vi förklarar också varför 
vi har dem, säger Racheal-
Ann Björk.

För att uppmuntra ordning 
och reda är skolan indelad i 
”houses”, som i Harry Potter, 
förklarar rektorn. Varje våning 
i skolan är ett “house”, elev-
erna själva ansvarar för att det 
är snyggt och städat sitt plan. 

I slutet av varje månad utses 
ett vinnande hus som får 
pengar som kan gå till något 
gott eller en aktivitet.

Får bonuspoäng
Husen samlar också bonus-
poäng genom “goda gärning-
ar” som att sudda tavlan, 
hålla upp dörren eller hjälpa 
någon annan med läxan. Vin-
sten för det poängstarkaste 
huset är att eleverna får öns-
ka mat en dag.

Elever får också individu-
ella belöningar, så kallade 
learning awards, för presta-
tioner i skolan men också för 
att de varit bra kompisar.

Ordningen är Engelska 
skolans signum. Friskolan 
där eleverna ställer sig i raka 

led innan lektionerna har – 
förutom en engelsk profil – 
disciplin som affärsidé.

Suget bland föräldrar efter 
en skola med tydliga regler är 
stort.

– Vi är trötta på skolor 
utan regler. Jag applåderade 
när jag fick höra att barnen 
måste ta av kepsen. Det 
handlar om respekt. Och en 
skola med ett mobilförbud är 
ett paradis. Så fort disciplin 
diskuteras så beskrivs det 
som något negativt, att bar-
nen trycks ner. Men för att 
barnen ska kunna lära sig 
krävs ordning och reda, säger 
Monique Höglund.

Elina Lundberg
073-600 69 11 

elina.lundberg@direktpress.se

Internationella Engelska 
skolan fortsätter växa 
och tjäna stora pengar 
på skolan. I år får aktie
ägarna dela på nästan 
50 miljoner – en vinst
utdelning som fått stark 
kritik.
 
Internationella Engelska sko-
lan är idag det största frisko-
lebolaget inom grundskolan 
i landet med 34 skolor, drygt 
21 000 elever i klassrummen 
och hela 144 000 elever som 
står i kö för att börja i deras 
skolor nästa läsår.

Den här hösten gjordes 
den enskilt största expansio-
nen under ett skolår i koncer-
nens historia när fyra nya 
skolor startades. Bland annat 
öppnades en ny skola i Årsta. 

Nästa på tur står Sundbyberg 
och Huddinge.

Översatt i siffror betyder 
det vinster på över hundra 
miljoner kronor varje år, de 
senaste tre åren.

Vinnare: riskkapitalbolag
Att ägarna skor sig på skol-
framgången har fått hård 
kritik av utbildningsminister 
Gustav Friodlin (MP), som 
anser att skattepengarna som 
går in i skolan enbart ska gå 
till utbildningen.

Men Jonathan Howell, 
pressansvarig på Internatio-
nella Engelska skolan, tillba-
kavisar kritiken.

– Den summan kan jäm-
föras med att vi också betalar 
44,1 miljoner i företagsskatt, 
säger Jonathan Howell.

Utdelningen på 1,14 kro-
nor per aktie är rimlig och 
direktavkastningen på 1,4 
procent är i linje med infla-
tionen, understryker Jonat-
han Howell.

Han poängterar också att 
de svenska aktieägarna betalar 
skatt på sin vinst och att en 
del av Engelska skolans vinst 
bland annat går till aktieä-
garna Tredje AP-fonden och 
AMF Pension som förvaltar 
pensionsspararnas pengar.

Liten del av kakan 
Pensionsspararna får dock 
bara en liten bit av vinst-
kakan. AMF och Tredje AP-
fonden äger tillsammans 4 
procent av aktierna. Merpar-
ten går till huvudägaren, det 
amerikanska riskkapitalbola-

get TA Associates med 71 
procent av aktierna.

Engelska skolan har också 
kritiserats för att i år ha sökt 
och fått 20 miljoner kronor 
statsbidrag till läxhjälp. Mest 
i landet – trots vinsten.  
Det har gjort utbildningsmi-
nistern ”heligt förbannad”, 
enligt Aftonbladet som  
först rapporterade om nyhe-
ten.

– Vi har tidigare år gett 
våra elever läxhjälp och själ-
va betalat för det. Nu finns 
det här bidraget som alla 
skolor har rätt till. Skolver-
ket har beslutat att ge det 
här bidraget till oss. Vårt 
resultat har inget med det 
här att göra, säger Jonathan 
Howell.

Elina Lundberg

Miljoner i vinst åt riskkapitalister

FRAMGÅNGSRIK KONCERN. Suget efter ordning och reda är stort. 
Internationella engelska skolan har långa köer med elever 
och gör stora pengar på sina skolor.  FOtO: erIK SImander

Skolan gör succé med disciplin
För mig 
handlar  
det om  

ömsesidig respekt.  
Vi är som en familj.

UPPSTÄLLNING. eleverna i klass 7a i Internationella engelska skolan radar upp sig innan lektionen börjar. Här tilltalas läraren ”mr, mrs eller ms”. det är en av skolans ordningsregler.
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