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Trots upprepande felanmälningar så händer absolut
ingenting. Tänk på de handikappade och gamla!
Hyresgäst,

Eleverna fick säga sin åsikt
Eleverna på Munksundsskolan och Enöglaskolan
har fått säga sin mening
om Munksundsskolans
framtid. Göran Davidsson, stöd- och utvecklingskonsulent på skolkontoret i Enköping, har
träffat samtliga klasser
som berörs av vad som
ska hända med nuvarande Munksundskolan.

Under två veckor har Göran
Davidsson träffat eleverna på
Munksundsskolan och Enöglaskolan för att prata om de
olika förslag som finns för en
ersättningsskola för Munksundsskolan alternativt samlad skola för båda skolorna.
– Detta är första gången
man har med barnen på det
här sättet innan ett beslut tas.
Jag skäms för att Enköpings
kommun inte har fattat beslut om att arbeta utifrån
FN:s konvention om barns
rättigheter ännu, säger Göran
Davidsson.
Samlade eleverna

Därför samlade han de berörda eleverna för att höra
vad de tycker i frågan om var
den nya skolan ska ligga och
om den ska ersätta Munk- ÅSIKTER.Göran Davidsson från skolkontoret hade fullt sjå att springa runt och hinna med alla elever som ville säga sina åsikter om den
sundsskolan enbart eller vara
till även för Enöglaskolans
elever. Göran Davidsson började med att gå igenom vad
barnkonventionen står för.
Särskilt artikel tre, som säger
att ”barnens bästa ska komma i främsta rummet vid alla
beslut som rör barn” och artikel tolv, som säger att ”varje
barn har rätt att uttrycka sin
mening och höras i alla frågor som rör henne/honom.
Barnets åsikt ska beaktas i
förhållande till barnets ålder
och mognad”.
– Demokrati handlar om
att lyssna mer än att prata, sa
han till den fullsatta salen
med mellanstadieelever från SKYLTAR.
Munksundsskolan, och de
fyra politiker som tagit sig dit
hade en mängd frågor till de
för att lyssna.
få politiker som var med och
”Detta är första gången man har med
LYSSNA.
lyssnade.
barnen
på
det
här
sättet
innan
ett
Praktisk demokrati
– Jag har uppmanat elever sa Göran Davidsson.
beslut tas.”
Eleverna visade på praktisk
och lärare att gå till de platser
demokrati genom att dels
där de olika förslagen är. Att
säga vad de tyckte, om de got som de flesta elever hade argument som återkom var se var Västerledsskolan ligger,
pratade för sig själva eller för synpunkter på, liksom vikten att man då känner alla lärare hur stor är den där vägen
klassen, och att lyssna på sina av att skolvägen ska vara på skolan. Lärarna och rektor man pratar om och så vidare,
kamrater. Flera elever passa- trygg.
Annie Lundin satt med och säger Göran Davidsson.
de på att önska sig skatepar– Varför är det viktigt att lyssnade i publiken.
Eftersom han är ansvarig
ker eller gräsfotbollsplaner, skolvägen är trygg? frågade – Elevrådet får samman- för barnkonsekvensanalysen
men också bättre löner åt Göran Davidsson.
ställa det som kommer fram kommer han att sammanlärarna. Storleken på den nya
– Man är rädd att möta nu, och skicka in till politi- ställa det han fått höra av
skolan kunde ha olika effek- någon på vägen och bli rädd, kerna. De är en remissin- eleverna.
ter på trivseln och där fanns svarade Ebba i årskurs fyra. stans, sa Annie Lundin.
– Jag ska ta mina erfarenheter och lägga in i analysen
det olika uppfattningar.
Närheten till bibliotek, bad– I en större skola blir det hus och Gröngarn var också Hundra elever
tillsammans med
större chans för mobbning, en önskan från flera elever. Efter en timme med Munk- vad forskningen
tyckte flera av eleverna.
Övervägande delen av elev- sundsskolans elever fylldes säger, avslutar
– Man har lättare att hitta erna tyckte att en mindre salen med hundra elever från han.
vänner på en större skola, skola på samma plats där Enöglaskolan. Det var tydligt
Eija Salminen
tyckte andra.
Munksundsskolan ligger nu att de inte var lika insatta i
eija@enahabo.se
REKTOR.
Överlag var mobbning nå- var det de önskade och ett frågan utan istället själva
uppmärksamt på sina elever.

nya skolan.

