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Järva

”Järvaskolor har lockat tillbaka elever”
Skolorna i Järva har lockat
tillbaka eleverna efter en
exceptionellt hög frånvaro
under coronakrisen.
Enligt utbildningsförvaltningens chef beror det
på att skolorna har pratat
med föräldrarna.
l – Det är otroligt glädjande,
det har vänt, närvaron ökar.
De är naturligtvis oerhört
viktigt och roligt, det är viktigt för att nå kunskapsmå-

len, säger skolborgarrådet
Isabel Smedberg-Palmqvist
och fortsätter:
– Det har varit högre frånvaro i Järva under en viss tid,
nu har den trenden brutits.
I ett internt meddelande i
Stockholms stad skriver utbildningsförvaltningens direktör Lena Holmdahl:
”I nuläget är det i huvudsak endast elever med giltiga skäl som är frånvarande.”

Enligt Lena Holmdahl är
förklaringen till vändningen att skolorna i Järva haft
direktkontakt med vårdnadshavarna.
– Jag är otroligt stolt över
rektorernas insatser, de har
en jättestor del att det vänt.
Jag vet enskilda skolor som
haft en frånvaro över 50 procent. Sedan finns det skolor
som haft noll procents frånvaro. Nu ligger vi på tio procent. Det är en otroligt bra

Det är för tidigt
att uttala sig om
konsekvenser, men
det är klart, att inte
vara i skolan under
några veckor är inte
alls bra.
Isabel Smedberg Palmqvist

siffra, men det varierar i olika skolor, säger Isabel Smedberg-Palmqvist

Fortfarande är frånvaron
jämförelsevis hög. Enligt Lärarnas riksförbund brukar
frånvaron normalt vara sju
procent i snitt.
▸▸Vad får det för konsekvenser?

– Det är för tidigt att uttala sig om konsekvenser,
men det är klart, att inte vara i skolan under några veckor är inte alls bra. Många har
haft någon typ av distansundervisning och fått hem

böcker, det har varit en viss
skolgång hela tiden. Men
det är klart att det får effekt
när man inte är i själva skolan, säger Isabel Smedberg–
Palmqvist.
Staden utreder för närvarande hur eleverna ska ta
igen missad undervisning,
exempelvis med sommarskola och lördagskola.
Anders Gustafsson

Nu utökar vi vår verksamhet i Hässelby-Vällingby
Behöver du eller en anhörig hjälp i hemmet?
Vi vågar påstå att vi erbjuder branschens bästa hemtjänst
till de äldre i Stockholm och Järfälla.

Det vi lovar till våra kunder:

• Engagerad personal
• Hålla överenskomna tider
• Personal kontinuitet
• Personligt anpassad hjälp
• Hemlagad husmanskost
Vill du veta mer? Ring 08-85 80 40
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SÖDERSJUKHUSET

AKUTEN
FLYTTAR
Nu finns Södersjukhusets nya akutmottagning på
Sjukhusbacken 14. Parkeringsplatser finns i garaget.
Akutmottagningen är till för allvarliga sjukdomar och tillstånd.
Besök 1177.se för vägledning till rätt vård.

Är du utsatt för
våld eller orolig
för någon?

AKUTMOTTAGNINGEN
Stängd från och med 13 maj
Adress: Sjukhusbacken 6
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NYA AKUTMOTTAGNINGEN
Öppen från och med 13 maj
EN

Adress: Sjukhusbacken 14

Stockholms stad ger dig hjälp, stöd och råd utifrån
din situation. Du kan ta kontakt med oss om du
själv är utsatt, är orolig för någon annan eller
utsätter den du lever med för våld.
Mer information finns på webbplats
start.stockholm, sök på: våld i nära relationer.

