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w Eleverna på Skarpängsskolan gick miste om klämdag

i korthet
Bergtorp får en
konstgräsplan
VIGGBYDALEN En planerad
idrottsanläggning har rört
upp känslor bland grannar till
Bergtorpsskolan. Bland annat
har det funnits oro för ökad
biltrafik och stök under kvällar
och helger.
Nu verkar det som att det 
i alla fall blir en konstgräsplan,
men utan omklädningsrum
eller belysning för kvällsaktiviteter. Planen ska användas
dagtid, i första hand som
skolidrottsplats, enligt Mats
Hasselgren (Fp), ordförande i
kultur- och fritidsnämnden.
Än är dock inga formella
beslut fattade.

Kvinna lyckades
fly från våldtäkt

Sarah Simmross, Hanna Segerström, Josefine Gustafsson, Thilde Penje, Emma Wenngren var besvikna när det visade sig att valborg blev vanlig skoldag i år.
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Eleverna fick inte
ledigt på valborg
Var tredje skola missade att planera in klämdagen.
Efter en planeringsmiss
snuvades mängder av
Täbyungdomar på ledig
het vid valborg. Miss
taget kan dessutom
ha kostat hundratusen
tals kronor för kommu
nen.
– Dåligt, tycker elever
na på Skarpängsskolan.
De allra flesta eleverna i Täbys
grundskolor var lediga förra måndagen. De kunde njuta av härligt
vårväder och ladda inför att fira
valborg på kvällen. Men några fick
snällt gå till plugget som vanligt.
Besvikelsen var stor bland många
av dem.
– Nästan alla andra skolor var
lediga. Vi hade tänkt åka till Gröna Lund med våra kompisar men
nu fick vi vara i skolan i stället, berättar Hanna Segerström som går
i sjuan.
Redan för några veckor sedan
nåddes hon och klasskompisarna av ryktet om att det skulle bli
skoldag på valborg. Till slut fick
de besked. Med ett par korta rader
på skolans hemsida informerades
eleverna om att det var skolbänken som gällde.

– Alla blev jättebesvikna. Vi protesterade till våra lärare och det
var flera som försökte gå till rektorn men det var omöjligt att få
tag på honom, säger Hanna Segerström.
Orsaken till den inställda ledigheten var en miss i planeringen.
Innan ett läsår drar i gång räknar
nämligen skolledningen ut hur utbildningsdagar, studiedagar och
skollov ska fördelas under terminerna.
Vad man inte uppmärksammade för det här läsåret var att valborg låg på en måndag, som klämdag mellan två röda dagar.
Under sådana dagar har all
skolpersonal rätt till ett OB-tillägg
på drygt 47 kronor per timme.
För att spara i dessa pengar väljer
många kommuner att i stället ge
personalen kompledigt på klämdagarna.
I Täby gjorde ungefär två tredjedelar av grundskolorna så, visar
en rundringning som Lokaltidningen Mitt i gjort. På Skarpängsskolan och flera andra skolor till
var det dock för sent att ändra när
missen upptäcktes.
André Wallin är rektor på
Skarpängsskolan. Han säger sig
ha förståelse för att ungdomarna
på skolan var besvikna.
– Givetvis ville eleverna vara le-

w   En klämdag kvar
w En klämdag av ledighet återstår den här terminen, nämligen den 18 maj som är fredagen
efter Kristi Himmelsfärdsdag.
w Under vecka 44 ger två lovdagar och tre studiedagar en
hel veckas sammanhängande
höstlov.
w Nästa år infaller inte valborg
på någon klämdag, och de flesta
elever kommer att få räkna med
plugg den dagen.
Källa: Täby kommun

diga och de hade säkert flera kompisar som var hemma från skolan.
Men samtidigt tror jag att de har
förståelse för att det inte var så
mycket vi kunde göra.
Han medger dock att det hade
varit bra om eleverna hade fått ledigt på valborg.
– Nästa gång det infaller på en
klämdag så kan vi förhoppningsvis upptäcka det i god tid och planera därefter, säger han.
I båda grannkommunerna Danderyd och Vallentuna var eleverna
på alla kommunala skolor lediga.
Enligt Vallentunas utbildningschef sparade deras kommun un-

gefär 150 000 kronor på samordningen.
Gunilla Fredholm är grundskolechef i Täby. Enligt henne var
det ett medvetet beslut från Täby
kommun att inte samordna någon
ledig dag.
– Vi resonerade om det men
kom fram till att inte göra någon
gemensam historia av klämdagen.
Många skolor är måna om att själva få bestämma i sådana här frågor, säger Gunilla Fredholm.
Enligt lönekontoret på Täby
kommun är det för tidigt i månaden för att se hur många OB-timmar det kommer att betalas ut för
valborg.
För Hanna Segerström och
kompisarna på Skarpängsskolan
var dock inte kommunkassan det
största problemet med missen.
För dem handlar det i stället om
att de försökte protestera – utan
att någon lyssnade.
– De vuxna på skolan borde lyssna mer på oss. Om vi påpekar sådant som vi tycker är fel så är det
väldigt sällan som det händer något, säger Emma Wenngren som
också går i sjuan.
l Viktor Ginner
viktor.ginner@mitti.se
tel 550 550 93

TÄBY Under natten till
förra onsdagen utsattes en kvinna för ett
våldtäktsförsök vid
Tegelbruket. Kvinnan
lyckades dock värja sig
och kort efteråt larmades polisen
När polis kom till
platsen var mannen
försvunnen.

Täbybo får stå ut
med fläktbuller
TÄBY Restaurangen Wasabi Thai & sushi behöver inte
modifiera sin restaurangfläkt
för att minska bullernivån.
Det har länsstyrelsen slagit
fast och avslog därmed ett
överklagande från en man
som klagat på just detta.
Mannen bor i närheten av
restaurangen och har tidigare
klagat på bullernivån till 
miljö- och hälsoskyddskontoret. Där ansåg man dock inte
att bullret var tillräckligt högt
för att fläkten skulle modifieras.
Länsstyrelsen har alltså
samma uppfattning.

Fånge anmälde
kriminalvården
TÄBY Justitieombudsmannen
inleder nu en utredning mot
kriminalvården. Detta efter
att man fått in en anmälan
från en tidigare intagen på
Täbyanstalten. Anstalten är
av lägsta säkerhetsklass och
enligt anmälan har mannen
under sin tid där skött sig
exemplariskt.
Nu har han dock förflyttats
till anstalten Saltvik utanför
Härnösand, som är av högsta
säkerhetsklass.
Förklaringen man har gett
mannen är att flyktrisken anses större när han har mindre
tid att avtjäna på sitt straff.
Mannen hänvisar till att han
skött sig fläckfritt och förstår
inte beslutet.
Fången berättar också att
han inte har fått tillgång till
en tolk vid behov. Inte heller
har man gett honom mediciner som han har behövt.

