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Barnhearing - för att öka barns inflytande

När Järfälla har barnhearing får 
elever i förskoleklass och årskurs 1-9 
ställa frågor och framföra sina åsikter 
direkt till kommunens politiker och 
tjänstemän. 
Det är 27 år sedan Sverige skrev under Barnkonventionen 
och lovade att följa dessa regler. Barnkonventionen är nu på 
väg att bli lag i Sverige. I Järfälla har vi kommit långt med 
arbetet kring barnkonventionen. Det här är vår fjortonde 
barnhearing, där barn, politiker och tjänstemän möts och 
samtalar med varandra utifrån barnens mognadsnivå. 
Även i år har ett stort antal vuxna visat engagemang och 
stor respekt för barnen och deras åsikter. 

Jag utbildar barnen i Barnkonventionen och informerar 
dem om att demokrati inte betyder att man kan få allt man 
vill ha, men att man som barn alltid har rätt att säga sin 
mening och att bli lyssnad på. De artiklar i Barnkonventio-
nen vi arbetar mest med är:

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda
Och det oavsett utseende, handikapp, religion och liknande. 
Inga barn får bli diskriminerade. Mobbning kan vara ett 
sådant exempel. Alla barn har något de är bra på.

Artikel 12: Alla barn har rätt till delaktighet och att 
bli lyssnade på
Vi har pratat om skillnaden mellan delaktighet och att 
bestämma. Barns åsikter får inte vara villkorade. I Jär-

fälla kommun har vi blivit mycket duktiga på att lyssna på 
barnen. Intresset och deltagandet har ökat mycket bland 
politiker och tjänstemän. Barnen märker att de kan påverka 
sin situation. Syftet med vår barnhearing är bland annat att 
uppnå detta mål.

Artikel 3: Barnets bästa ska alltid komma i det  
främsta rummet
Vi har talat om vuxenansvar, föräldraansvar och om vad 
det innebär. Barnkonventionen är ett skydd för all barn. 
Ibland måste en vuxen ta ett beslut som barnet inte håller 
med om, kanske för att skydda barnet. Men, barnet har all-
tid rätt till en förklaring utifrån sin mognadsnivå. Politiker 
och olika myndigheter måste alltid kunna visa att de tänkt 
på barnen i sina beslut.

Artikel 6: Barns rätt till liv och utveckling
Vi har pratat om olika situationer i samhället som strider 
mot denna artikel. Barn har rätt till sin barndom, och allt 
som tillhör den, såsom trygghet, kärlek, mat, ett hem att gå 
till, förskola och skola. Allt efter sina egna individuella be-
hov. Vi har också pratat om att vi vuxna fortfarande håller 
på att lära oss att tänka utifrån Barnkonventionen.

Barnen har jobbat mycket energiskt med att tänka ut och 
författa frågor till vuxna beslutsfattare. De tycker det är  
spännande och viktigt att få vara med och påverka sin 
situation. Vilket alla av barnen också lyckas med numer. 

Carin Hallstedt Idstam
Barnombud och sakkunnig Barnkonventionen

carin.hallstedt.idstam@jarfalla.se, 08-580 289 19

Elever från Mälarskolan, Sandviksskolan, Fastebolskolan och Högbyskolan deltog i årets barnhearing i Järfällasalen i 
kommunhuset. På plats för att svara fanns en politiker från respektive parti i kommunfullmäktige och berörda tjänstemän. 

Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete 

med att öka elevernas inflytande i skolan och i 

samhället som helhet. Enligt FNs barnkonvention ska 

barn och unga ges rätt att framföra sin åsikt i alla beslut 

som rör dem.

Eva Ullberg är ordförande i barn- och ungdomsnämnden och 
svarade på barnens frågor under barnhearingen.

Politikerna var ivriga att få svara på barnens frågor. Här 
politikern Aphram Melki. 
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I årets barnhearing deltar elever från Högbyskolan, Faste-
bolskolan, Sandvikskolan och Mälarskolan. Alla elever är 
elevrådsrepresentanter på sin skola.  
 
På plats för att svara på barnens frågor finns en politiker 
från respektive parti i kommunfullmäktige och ett antal 
berörda tjänstemän. 

Deltagare
Elever 
Högbyskolan 
Fastebolskolan
Sandvikskolan
Mälarskolan

Politiker
Eva Ullberg (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden  
Aphram Melki (C)
Mikael Jämtsved (MP)
Anette Lindered (S), ordförande kommunfullmäktige
Anita Mickos (L), vice ordförande kommunfullmäktige
Nikoletta Joza (L)
Lennart Nilsson (KD)
Dan Engstrand (M)
Hülya Aydogmus (V)

 

Välkommen till barnhearingen 2016! 

Elever från Mälarskolan tillsammans med Carin Hallstedt Idstam, barnombud, sakkunnig barnkonventionen och arrangör av den 
fjortonde barnhearingen i Järfälla. 

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg kom för att tillsammans med barnen följa upp och utvärdera politikernas och 
tjänstemännens svar utifrån vad barnkonventionen säger.

Tjänstemän från: 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
Bygg- och miljöförvaltningen  
Kultur- demokrati- och fritidsförvaltningen.

Barnombudsman
Fredrik Malmberg

Kommunjurist 
Fredéric Klinghoffer

Gäster
Föreningen Barnens träd
Järfälla Rotaryklubb

Sekreterare
Inger Evertsson

Fotograf
Mikael Nasberg

Arrangör
Carin Hallstedt Idstam, barnombud och sakkunnig   
Barnkonventionen
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Järfälla kommun har ett samarbete 

med Rotary Järfälla och föreningen 

Barnens träd. Alla skolor som deltar 

i barnhearingen får plantera ett 

kompisträd på skolgården. 

Kompisträdet är en symbol för att alla 

barn har rätt att känna trygghet, få 

möjlighet till en god uppväxt och ett 

gott liv – allt i enlighet med FN:s 

barnkonvention.

Kommunjuristen Fredéric Klinghoffer var på plats för att 
svara på barnens frågor.



Högbyskolan
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Först står barnens frågor, därunder 
svaren från politiker och tjänstemän.  
Sist står Barnombudsmannens 
kommentar på svaret. 

1. Filip
Jag undrar hur ni här i kommunen tar hand om ensamkom-
mande barn och flyktingar på bästa sätt. Jag tycker att det är 
viktigt att de tas om hand.
 
En sak har vi politiker bestämt. De barnen som kommer hit 
ska tas omhand på bästa sätt. Barnen hamnar i en familj 
så att de får föräldrar och kanske syskon här. Kommunen 
kollar upp att det blir så bra som möjligt för de här barnen. 
Man hjälper till nu när behovet är så stort. Järfälla hade 22 
platser för ensamkommande barn 2015 och har nu utökat 
till 187 platser 2016. Politikerna säger också att det är vik-
tigt att barnen får gå i skola.
 
BO: Svaret verkar bra. Jag har träffat många ensam-
kommande barn.

2. Tove
a) Jag tycker att det är dåligt att skolsyster bara är här en dag 
i veckan. Vi gör oss illa flera dagar i veckan och då finns det 
ingen syster här.
 
Politikerna svarar att de tycker att det är konstigt att skol-
sköterskan inte är tillgänglig på skolan hela tiden. 
 
Politiker: Skolsköterskan gör så mycket annat också. De 
jobbar förebyggande. Om inte skolsköterskan finns där 
måste man tydliggöra för er elever vem ni skall gå till. 

 
Tove: Bra om rektorn får höra detta, för vi tycker också att det 
är konstigt.  

BO: Politikerna håller med dig. Rektorn kommer att 
få höra detta efter barnhearingen. Det kanske inte är 
politik egentligen. Men jag tycker att det är viktigt. 
Det bör finnas någon som kan hjälpa er. Man måste 
ju inte vara skolsköterska för att sätta på ett plåster, 
men det måste finnas någon som kan hjälpa er. 

b) Vi har ett ställe där vi leker på skolgården.Bredvid bor en 
arg tant och hon tycker nog inte om oss barn och filmar och 
svär när vi leker. En gång låtsaskastade en pojke en snöboll 
mot henne men då filmade hon igen. Alla vi barn såg och 
snöbollen gled ur handen på pojken mot henne. Det var alls 
inte meningen. Då berättade vi för en vuxen så att de vet om 
detta. Nästan alla barn är rädda för henne. Vi vill gärna leka 
där särskilt när det är snö. Så här ska det väl inte behöva vara 
och tanter får inte fota oss utan lov. Här måste vi barn få hjälp 
av rastvakter eller andra vuxna. 

En av politikerna säger att ingen vuxen får fotografera barn 
utan deras tillåtelse. Eleverna får rådet att gå till rektorn, 
som kanske kan prata med tanten, som tydligen alltid 
är arg. En annan politiker säger att man får fotografera 
enligt svensk lag för privat bruk, även om det är olämpligt. 
Därför är det viktigt att det finns vuxna i närheten. Politi-
kerna förstår att barnen tycker att det är obehagligt att bli 
fotograferade på det här sättet.  

BO: Detta är verkligen inte ok. Om någon skulle fota 
oss vuxna skulle vi nog ringa polisen. Såhär får det ju 
inte vara. Tanten kanske inte menar att skrämmas, 
men det gör hon ju.

 

7

3. Ellen
a) Jag tycker att det är dåligt att vi inte får vara på baksidan 
på första rasten. Vi har en träkoja där. Och vi vill vara där 
och leka alla raster. Det är roligt där. Men de vuxna säger att 
det inte finns personal som kan kolla på oss då.

Politikerna tycker att det är en jättebra fråga. De säger att 
barn är det viktigaste som finns. Lärarna är nog rädda för 
att ni skall ramla och slå er. Det är säkert därför de vill 
vara med när barnen är i träkojan.
 
Ellen: Ett bra svar, tycker jag.

BO: Det kan nog vara så att de är rädda om er. Det 
kan vara värt att ta upp frågan med era lärare en 
gång till.

b) En gång när jag hade en berättarstund så hade jag en 
leksakshund med mig att berätta om. Sedan direkt efter rasten 
var den borta och någon tog den. Det tycker jag är dåligt.

Tala om hur hunden såg ut och att både du och den saknar 
varandra, råder politikerna. Sätt upp en tecknad bild på 
en söt hund eller nalle så kanske den som tagit den ger den 
tillbaka till dig, är ett annat råd.

BO: Verkligen jättetrist.

Ellen: En i skolan säger att hon har den hemma hos sig, men 
jag vet inte om det är sant.  

4. Steven
Varje gång vi kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet 
så brukar flera glasrutor vara sönder. Det är så tråkigt att 
komma tillbaka och se allt sönderkrossat på sin skola och allt 
glassplitter. Vad kan ni göra åt det?

Bra fråga, tycker politikerna. Klart att det inte skall vara 
trasiga glasrutor när ni kommer tillbaka efter sommarlovet. 

Politikerna säger också att man kan skicka ut folk precis 
innan skolorna börjar för att se om det är några fönster-
rutor krossade. Det kostar mycket pengar att sätta in nya 
fönsterrutor. Då blir det mindre pengar till annat. Det 
finns också kameraövervakning på många skolor.

BO: Bra att man skulle kunna skicka ut någon som 
ser efter om någon ruta är trasig. Men det är jätte-
tråkigt att någon gör så.    

5. Joakim
Det finns större barn som förstör våra fasta leksaker på 
skolgården. Dom gör det på kvällarna och helgerna. En gång 
hade dom satt en bänk på en klätterställning. Det tycker vi är 
jättetråkigt. Och, vi blir utan leksaker, som kostar pengar för 
skolan. Kanske skulle det vara bra med övervakningskamera 
eller något.

Politikerna tycker att Joakim har ställt en bra fråga. De 
säger att de stora barnen ska vara på en fritidsgård. Politi-
kerna säger också att de kan se om det finns möjlighet att 
sätta upp en kamera. Då kan man tala med ungdomarna 
om man vet vilka de är.

BO: Är det så att det är mycket som blir förstört.  
Tidigare har det handlat om toaletter.

Politiker: Jag har funderat mycket på det här. Detta måste 
vi tala om i barn- och ungdomsnämnden.

6. Linnea
På kvällarna och helgerna så sitter det en massa ungdomar på 
skolgården och dricker alkohol och röker. Det ligger ofta fimpar 
och glas kvar. Vi vågar inte gå till skolgården och leka när 
dom är där.

Politikerna säger att det kanske är samma ungdomar som 
sitter och dricker alkohol som slår sönder både fönster och 
leksaker.

Politikerna Lennart Nilsson och Anita Mickos ville gärna besvara barnens frågor.

fortsättning på nästa sida >>



Fastebolskolan
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Linnea: Jag tycker att politikerna skall säga vad man kan 
göra.

BO: Jag tycker inte heller att ni fick något bra svar.

Politiker: Jag tycker inte heller att vårt tidigare svar räcker. 
Vi politiker och de som jobbar i kommunen måste se till att 
försöka göra något så att detta inte fortsätter. 

7. Theodor
Bakom matsalen finns det en grusväg som vi går på när vi ska 
äta. Det kommer ofta mopeder som kör jättefort. Det skulle 
vara bra med någon typ av hinder så att inte vi blir så rädda 
eller påkörda. Kom gärna och titta på vad vi menar innan det 
händer en olycka.

En tjänsteman som jobbar med trafik besvarar frågan. Han 
får ofta höra att mopedtrafik är ett problem. Vi kan sätta 
upp en skylt om att det inte för åka mopeder vid skolorna, 
men det är inte alla om bryr sig om det. Hinder tror man 
inte heller på, för en moped kan lätt köra bredvid hindret. 
Från kommunens sida har man talat med polisen om detta 
problem, men de har inte några resurser att se efter mope-
dister. 

En politiker föreslår att barnen ska skriva ett medborgar-
förslag om de har tankar kring hur problemet ska lösas. En 
politiker föreslår också att rektor skall skriva till föräld-

rarna, som kan tala med sina äldre barn om att man måste 
vara försiktig när man kör moped utanför skolorna. Politi-
kerna säger också att de måste ta ansvar enligt barnkonven-
tionen så att alla barn har det tryggt i och utanför skolan.

BO: Tycker du att du har fått svar på din fråga?

Theodor: Nej, inte så tydligt vad man kan göra åt det här.

BO: Jag tycker inte att det låter alls bra. Man kanske 
kan ordna några hinder. 

Politiker: Jag tycker inte riktigt att det är ett bra svar. Jag 
vet inte riktigt vilken grusväg det handlar om. Om det inte 
går att ordna hinder så måste vi tänka mer kreativt. Vad 
jag förstår är det en gång- och cykelväg. Är det tillåtet med 
biltrafik där?

Elev: Det vet jag inte. Det är utanför vår matsal.

Tjänsteman: Vi vill komma ut på plats för att se. Man kan 
anlägga trottoar med viss höjd för att skydda gående.

Theodor: Det låter bra.

BO: Om vägingenjören kommer ut och tittar kan du 
visa var det är.  
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Först står barnens frågor, därunder 
svaren från politiker och tjänstemän. 
Sist står Barnombudsmannens 
kommentar på svaret.

8. Matilda
Jag tycker att det måste finnas lampor i Grodparken. Det är 
mörkt och läskigt när man går förbi och man är lite rädd när 
man går förbi på vägen. Det är ju också så att om det finns 
en riktig belysning där kan man leka och vara där längre. På 
så sätt utnyttjas parken mer och det är ju bra eftersom Grod-
parken är en populär lekpark.

Politikerna säger att om man har hittat ett ställe där man 
vill vara och det är mörkt kan man felanmälan att det är 
mörkt. Kommunens telefonnummer är 08-580 285 00. 
De säger också att det behövs belysning för att man skall 
känna sig trygg. En av politikerna håller med Matilda om 
att det är mörkt i Grodparken, för hon är där med sina 
barn ibland. Inom kommunen arbetar man med att sätta 
upp fler lampor i parkerna.

Matilda: Varför skall vi ringa. Ni vet ju om problemet nu.

BO: Nej, det kan ju inte vara barnens ansvar att 
felanmäla. 

Politiker: Jag håller med. Vi måste göra något åt detta och 
du har ju sagt till. Vi skall träffa personalen på din skola 
snart. Då kanske du, Matilda, kan visa. Grodparken ligger 
inte så långt ifrån er skola.

9.Alfred
Jag tycker att man ska laga draken på vår skola. Huvudet 
håller på att ramla av och så är ju vår drake känd och många 
kallar vår skola för ”Drakenskolan”. Om draken ramlar isär 
så försvinner vår symbol.

Vet du vad, säger en av politikerna, jag håller jättemycket 
med dig. Det är klart att huvudet på draken inte ska ramla 
av. Draken har funnits så länge skolan har funnits.

BO: Vi kanske kan få mer svar.

Politiker: Jag var där här om dagen och hängde i draken. 
Huvudet ramlade inte av, men det finns sprickor som behö-
ver lagas.

Elev: Limmet ska bytas ut. Vår rektor säger att draken ska 
räddas.  

10. Alva
a) Jag tycker att det är dåligt att man inte har koll på trasiga 
lampor i kommunen. Det finns barn som är väldigt mörkrädda 
och dom ska inte behöva ha eller känna den känslan.

Politikerna säger att det är svårt för de som arbetar med 
lampor i kommunen att hålla reda på alla. Telefonnumret 
till kommunen är 08-580 285 00, där kan man tala om var 

det finns trasiga lampor.

Alva: Det finns trasiga lampor som inte har lagats på väldigt 
länge. Det tycker jag är dåligt.

BO: Politikerna kommer ju ut till er skola snart. Kan-
ske ni kan ta bilder och visa.

b) Det finns också mörka skogar på båda sidorna om man 
tar vägen rakt upp från vår skola. Om man har gjort en väg 
mellan två mörka skogar så ska den väl funka? Tvärs över den 
vägen så finns det dessutom ett övergångställe och en vägkors-
ning. Sedan ner till nästa område finns det inte en enda lampa. 
Det känns som om man inte planerat färdigt!

Politikerna säger att det är svårt för dem att veta vilken väg 
Alva menar. Alla håller med dig, men vi måste veta var det 
är.

Alva: Kom och besök vår skola. Då kan vi visa var det är. Jag 
själv är väldigt mörkrädd och vill ha lampor. 

Politikerna tycker att detta är en bra idé eftersom barnen 
vet exakt var det är.

11. Moa
Om ni kostar på lampor på den släckta skogsvägen så finns 
det även en bra pulkabacke som vi kan vara i om det inte är 
alldeles nattsvart. Ni vuxna vill ju att vi ska vara ute och röra 
på oss. Det kan vi ju göra då under den mörka vintern, bra för 
alla.

Politikerna säger att de gärna kommer och hälsar på så att 
de får veta var pulkabacken är. Både politiker och tjänste-
män kommer gärna till Fastebolskolan.

BO: Smart argument, Moa, att ni kan ut och röra på 
er på vintereftermiddagarna om det bara finns ljus i 
pulkabacken. Det argumentet gör nog att ni lättare 
kan få hjälp.

12. Rewaan
Jag tycker att det ska finnas fler papperskorgar på och runt 
vår skola. Därför att det blir så mycket skräp på vår skolgård. 
Det är heller inte bra för naturen. Kanske kan det vara bra att 
ha skyltar och att påminna i klassrummen. Tänkte att om vi 
får hjälp, så kanske vi tillsammans kan göra det bättre på vår 
skolgårdsmiljö.

Politikerna påminner om att det finns en nationell 
skräpplockarvecka i slutet av april som man kan anmäla sig 
till. Rådet är att tala med lärarna på skolan om detta. 

Rewaan: Varför kan inte vuxna plocka skräp efter sig, varför 
ska vi göra det?

Politikerna säger att om man ser andra barn eller vuxna 
som slänger skräp där man inte får så kan man tala om hur 
de ska göra.
 
BO: Vill du höra mer, Rewaan?
Rewaan: Ja gärna!38 barn framförde frågor och synpunkter till Järfällas politiker och tjänstemän under årets barnhearing.

fortsättning på nästa sida >>



Fastebolskolan, fortsättning
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fortsättning på nästa sida >>

Politiker: Mer papperskorgar behövs. När vi ändå skall 
komma ut till er kan vi titta på detta också. Vi behöver 
hantera både att det är skräpigt och att det förekommer 
skadegörelse. Jag var ute och plockade skräp här om dagen 
och det fanns mängder av cigarettfimpar.

13. Sara
a) Vid hundparken Viksjöleden/Rondellen/återvinningen finns 
det ett av flera övergångställen där bilisterna kör som galningar. 
Där borde det finnas ljussignaler. Helst innan någon blir över-
körd. Det har varit nära flera gånger vad tänker ni om det?

Politikerna säger att det är en jättebra fråga. Folk som kör 
bil är en av de farligaste grupperna vi har. När man kör bil 
måste man vara jätteförsiktig, säger politikerna. Utanför 
många skolor är det hastighetsbegränsning till 30 kilometer 
i timmen. Rondellen vid Viksjöleden intill Fastebolskolan 
är relativt nybyggd. Eftersom det går bussar där kan man 
inte ha vanliga farthinder, det finns bara en liten upphöj-
ning där. Det finns speciella farthinder som kallas buss-
kudde, som bussarna kan köra över utan problem men 
personbilar måste sänka farten. Politiker och tjänstemän 
lovade titta närmare på detta. 

Sara: Hur lång tid skulle det ta att ordna en busskudde? 

En tjänsteman säger att det inte tar så lång tid att bygga, 
högst en månad. Det som tar tid är utredning om och när 
det skall göras och man måste också ta ett beslut om detta i 
kommunen.

BO: Trafiksäkerhet är viktigt, är du nöjd med svaret?
Sara:  Ja, jag är nöjd.

Tjänsteman: Just nu tittar vi på vilket företag som ska göra 
ordning rondellen.

b) Korsningen Mälarvägen/Viksjöleden borde man också göra 
något åt därför att när det blir grönt så får bilarna köra åt 
flera håll. Konstigt att man inte kan fixa det barnvänligare 
där. Detta är en stor korsning med åtta filer totalt. 

Politikerna förstår att det känns otryggt att gå där. De 
säger också att de skall se över den korsningen, eftersom 
dagens lösning inte är barnanpassad. Politikerna säger att 
de har ett arbete att göra här och att de skall se till att barn 
får vara med och yttra sig.

BO: Vad gör ni politiker åt detta?

Tjänsteman: Den stora korsningen tittar vi också på, men 
den kommer inte att kunna göras iordning lika fort som 
rondellen.  

c) Vi är många som tycker att vi får alldeles för mycket läxor. I 
femman kan vi ha 4-5 läxor + prov och glosförhör. Det känns 
som prov. Detta är stressigt för många.

Politikerna förstår att det är stressigt, men detta är inte 
någon politisk fråga. Barnen måste tala med sin lärare, 
kanske föräldrarna kan hjälpa till.

BO: Det är viktigt med inflytande för er elever. Man 
ska inte behöva ha hjälp av mamma och pappa för att 
klara av läxorna.

Sara: Man kanske går på fotboll och tränar två till tre gånger 

i veckan. Samtidigt vill man ha så många rätt på proven som 
möjligt. 

Politiker: Barn ska ha inflytande. En av de saker som lä-
rarna bör lära er är hur ni skall kunna göra läxorna hemma 
så effektivt som möjligt. Kanske ni också kan få roligare 
läxor, då blir de lättare att göra.

BO: Finns det läxhjälp för er som går på mellanstadiet?

Sara: Läxhjälp finns bara varannan vecka, men det finns.

14. Megan
Jag har en fråga om vi kunde få ha kameraövervakning på 
skolgården. Det var några som tog sönder vår nya klätterställ-
ning på skolgården, och vi vet inte vilka. Dom tog också min 
cykel. Det är så sorgligt när allt hela tiden blir förstört. Det 
kostar ju så mycket pengar att hela tiden få saker förstörda och 
att måsta köpa nytt.

Politikerna säger att det krävs tillstånd för att sätta upp 
kameror, men man lovar att se över om det är möjligt att 
sätta upp en kamera där. När det gäller den stulna cykeln 
säger en tjänsteman att det finns speciella ramlås som man 
kan fästa cykeln vid. I ett vanligt cykelställ kan man bara ta 
av ena hjulet och stjäla cykeln på det sättet.

BO: Du fick ett svar att man behöver tillstånd. Ska vi 
kolla med politikerna om det har hänt något.

Politikerna: Vi har inte gjort något ännu. 

BO: Viktigt att ta tag i detta om det är mycket skade-
görelse.

Megan: Jag är nöjd med svaret. 

 

15. Nadeen
När jag ska läsa på busstidtabellen som är vid vår skola så 
fattar jag inte vad det står. Jag vet att det finns hållplatser med 
elektroniska tidtabeller. Borde inte det finnas vid varje skola?

Politikerna säger att de också tycker att det skall finnas 
elektroniska skyltar, men det är inte kommunen utan 
landstinget som bestämmer över busskyltarna. Det finns 
politiker från Järfälla som också sitter med i landstinget. 
De skulle kanske kunna ta upp frågan, föreslår en av poli-
tikerna.

BO: Där fick du svar att politikerna inte kan göra så 
mycket eftersom det är en landstingsfråga.

Politiker: Vi har lagt in den här frågan som ett medskick till 
landstinget.

BO: Du, Nadeen, har förändrat politikernas synsätt 
och kanske kan ni få elektroniska tidtabeller så små-
ningom.  

16. Elin
Jag tycker att det skulle vara trevligt om flera skolor lärde 
känna varandra och kunde träffas. Ett förslag kanske elev-
råden i kommundelarna.

Politikerna tycker att detta är en mycket bra idé. De före-
slår att eleverna kan tala med rektor och ta kontakt med en 
annan skola.

Elin: Vi har redan haft kontakt med ett annat elevråd.

Bra, säger politikerna.

BO: Bra, säger politikerna. Vad säger du, Elin?

Järfälla ligger långt fram i arbetet med Barnkonventionen, särskilt vad gäller Artikel 12 som handlar om barns rätt att uttrycka 
sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör dem. Barnhearingen är ett konkret exempel där barnen i Järfällas skolor får 
komma till tals i viktiga ämnen. 



Fastebolskolan, fortsättning

12 13

William: Bra! Nu är jag nöjd.

BO: William, du har varit med och bestämt vad poli-
tikerna ska göra.

19. Thea
Jag undrar om vi kan få smör i stället för lättmargarin. Vi har 
Flora. Det är inte gott. Bregott kan vi också tänka oss. Vi har 
ringt kostchefen som sagt att det finns någon bestämmelse. Men 
nu undrar vi kan man inte ändra den bestämmelsen. De som 
har laktosfritt får ju Bregott.

En tjänsteman som arbetar med kost svarar att det kan fin-
nas valmöjligheter.

BO: Det verkar lösa sig. Man har gått efter socialsty-
relsens rekommendationer.

Politiker: Vi gör en översyn av maten i skolan nu.

20. Noah
Jag tycker att mobbning absolut inte är bra. Och om fler 
hjälpte till när man ser att någon blir arg. Kommer man för 
sent och när man ser att bråket blir till så ska man försöka att 
hämta någon vuxen som hjälper till. 

Politikerna håller helt och hållet med. Om man ser några 
som bråkar kan man antingen försöka gå emellan eller 
hämta någon vuxen. Både vuxna och barn måste reagera 
om någon blir mobbad. Politikerna tycker att frågan om 
mobbing bör tas upp i elevrådet. Det finns bestämmel-
ser i skollagen. Om elever mobbas kan skolan få böta till 
skolinspektionen. Det finns en lag till som säger att det är 
förbjudet att mobba eller kränka någon. 

BO: Frågan om mobbing är otroligt viktig. Tycker du 
att det görs för lite?

Noah: Ja, jag tycker inte att det görs tillräckligt. Och så und-
rar jag vad som händer när man bryter mot lagen.

Politiker: När jag blev politiker var mobbing en av de saker 
som jag tyckte var viktiga. Vi accepterar inte mobbing. 
Både föräldrar och barn pratar om detta. Det är verkligen 
inte ok. Många av de som mobbar har det ganska dåligt 
själva. Ibland kanske man kan fråga om den som mobbar 
vill vara med och leka.

Noah: Vad händer med den som mobbar?

BO: Man kan bli tvingen att flytta den som  
mobbar till en annan skola. Den som blir mobbad 
måste också få hjälp. Om den som blir mobbad vill 
så kan man polisanmäla mobbaren. Ibland bör man 
absolut anmäla, men det är i slutändan skolan som 
bestämmer det. Från BO vill vi att det ska finnas 
finnas regler så att man från skolan vet när man 
skall polisanmäla.

Elever: En del barn tänker: Varför ska jag leva när jag blir 
mobbad och har det svårt. Polisen måste hjälpa till. Vid 
nätmobbing är de som sitter på andra sidan av en datorskärm 
oftast anonyma. Jag har själv blivit mobbad, så jag vet hur 
det känns. Jag tycker det är tråkigt att bli mobbad och min 
storebror har också blivit mobbad.

Elin: Jag tycker att svaret var bra.

Elev i annan skola: Vi har pratat med vår rektor och vi tycker 
att det skulle vara roligt att träffa andra elevråd.
Elever vid andra skolor visade sig också ha intresse av att 
kontakta andra elevråd vid skolor i kommunen.

17. Anna
Jag tycker att det är segt och deppigt att gå till skolan.
Vi bor också i ett land som är mörkt, i en lång period.
Jag tycker att det skulle vara fint med någon fin utsmyckning 
som man blir glad, välkomnad och ser fram emot när man 
kommer fram genom ingången till skolan.

Politikerna tycker också att det borde vara någon form av 
utsmyckning på skolorna.

Anna: Kunde man inte plantera lite blommor?

BO: Ska vi höra vad det finns för pengar för att göra 
utsmyckning?

Politiker: Din idé, Anna, med blommor borde man ju 
kunna göra. Men släpp inte frågan. Det kan finnas pengar. 
Elevrådet kanske kan göra något själv.

Elever från olika skolor: När jag gick i förskoleklass plantera-
de vi blommor. Man kan aldrig vara säker på att ingen kom-
mer och förstör det man har gjort. Måla en vägg tycker jag 
skulle vara bra. Kanske måla något inne i skolan. Vi kanske 
kan måla en soptunna. I träden kan man hänga saker som 
lyser. Kanske Barnens träd, som vi får från Järfälla kommun 
och Rotary, kan lysa. I vår skola kommer vi att ha vårsalong. 

Alla pengar vi får in skänker vi till barn som har det svårt. 

Politiker: Man kan ju inte sluta att våga. Jag tycker ni skall 
plantera blommor. Ni ska också få vara med och bestämma. 
Bjud gärna in oss till vårsalongen.

BO: Jag hoppas att rektorerna lyssnar på er!

18. William
Vår gympasal är fullständigt uruselt städad. Det här gäller 
även omklädningsrummen. Kanske har det med uthyrningen 
att göra eller så har det med att kommunen har ett uselt 
städbolag. Kan ni göra något åt det. Det är äckligt att duscha. 
Många hoppar över duschen förmodligen på grund av detta.

Politikerna säger att de inte kan svara för enskilda skolor. 
Man gör nu en ny städupphandling. Det är inte ok att det 
inte är rent i gymnastiksalen. Politikerna säger också att 
det har försökt ta tag i problemet många gånger. Man har 
också börjat se över toaletterna på skolorna. Men rektor har 
ett stort ansvar här. Politikerna träffa skolorna vartannat år 
för att bland annat tala om städningen. Eleverna bjuds in 
till fullmäktiges nästa möte då en av punkterna är städning 
i skolorna.

BO: Är du nöjd med svaret, William?

William: Nej, jag är inte nöjd, Jag vill höra mer.

Politiker: Vid senaste fullmäktigemötet talade vi om att det 
måste bli snyggare toaletter och duschar i skolorna. Jag tror 
att det blir en förändring.

BO: Barn kan till och med behöva vård på sjukhus för 
att de har blivit mobbade. Det är mycket viktigt att 
det finns hjälp att få.

Politiker: Vi har ett utvecklingsarbete att göra. Mobbing är 
ofta inte ”bara ett skämt”.  Det är nolltolerans som gäller. 
Inträffad mobbing ska anmälas av skolan.

Elever: Det är vidrigt att bli mobbad. Jag blev det under hela 
3:an. Om hjälpen kommer för sent kan det vara kört. Då är 
det kanske någon som har tagit självmord. Min kompis blir 
alltid retad och då säger hon att hon vill byta skola. Det är en 
som har skrivit massor av elaka saker på nätet till en av mina 
kompisar.

BO: Jag vet att det gör jätteont om det är allvarlig 
mobbing. Jag tror politikerna kommer att göra något 
snart så att det går att få hjälp. En del vågar inte 
prata med sin lärare. Det är viktigt att man får veta 
hur man kan få hjälp. 

21. Emma
Vi är många som tycker att sexorna borde få vara kvar på 
skolorna som det var förr. Det är lite tufft att börja på en hög-
stadieskola för en del barn.

Politikerna vill att det skall finnas skolor från förskola upp 
till klass 6 och att klasserna 7 – 9 skall gå i högstadiet.

BO: Politikerna tycker som du. 

Politiker: Vi tittar på en annan skolindelning. Jag tycker 
inte heller att det är en bra lösning att sexorna skall gå i 
högstadieskola.

Elev: Jag tycker att man skall få vara kvar i sin skola. Man 
känner sig liten när man går i en stor skola med stora barn.

22. Elliot
a) Hur går det till att bli politiker? Varför ville du bli politiker? 
Vad gör en politiker?

En politiker säger att detta nog är en fråga som alla politi-
ker skulle vilja svara på. Svaret är att man vill jobba för en 
idé. Olika politiker har olika idéer om hur samhället ska 
se ut. Man kan bli medlem i ett parti och om man är aktiv 
kan man bli vald till olika uppdrag. Många politiker har 
varit med i elevrådet som unga. Man kan också gå med i ett 
ungdomsparti.

b) Det skulle vara roligt med mer ramper till sparkcykel! Det 
är så trångt i ramperna. Alla får inte plats.

Vi har i kommunen en skolförvaltning och en teknisk 
förvaltning. Det är ju fantastiskt att vi kan ta med detta 
förslag med en ramp, eftersom det verkar finnas intresse 
för det hos eleverna.

BO: Är du nöjd med svaret?

Elliot: Ja, men jag undrar när det kan bli fler ramper?

Politiker: Vi ska ta reda på om det går att göra fler ramper. 
Kultur- och fritidsnämnden arbetar med frågan just nu.
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23. Moa
Vi tycker att förskolornas gårdar ofta är jättetråkiga. Kladdiga, 
smutsiga och gamla. Lite att göra för barnen och dom små 
springer bara runt. 

En tjänsteman på barn- och ungdomsförvaltningen svarar 
att Sandvikskolan i år står på tur att få en översyn av skol-
gårdarna. Man skall nu bestämma vem som ska få leverera 
redskapen till skolgårdarna. Det som är gammalt och 
trasigt ska tas bort.

BO: Vi får hoppas att gårdarna blir bättre inom en 
snar framtid.

24. Lina
a) På vissa förskolors gårdar, leksaker och hus så flagnar 
färgen för att det är så dåligt underhållet. Små barn kan sticka 
sig på stickor och färgflagor. 

Gå till rektorn och felanmäl det som är trasigt. Då kommer 
man från kommunen ut och lagar.

BO: Det är inte så lätt att felanmäla. Man kanske inte 
ska lägga detta på eleverna.

Politiker: Nej, det kanske inte är så bra att lägga ansvaret 
på er barn. Kanske kommunen har någon som som går 
runt och titta på skolgårdarna. Om inte kan vi kanske 
ordna det.

BO: Kanske kan barnen prata med sin lärare och tala 
om när något är trasigt.

b) När det gäller spel så vet jag att det är många barn som inte 
får spela t.ex. GTA  för sina föräldrar. Men dom gör det ändå? 

Vad görs åt det?

Det är viktigt att prata om att det man får göra i spelens 
hitte-på-värld får man inte göra i verkligheten.

BO: Det är åldersgräns på dessa spel. Föräldrar borde 
prata med andra föräldrar om detta. Jag vet att det 
finns små barn som spelar spel där det är 18-årsgräns. 

25. Oliver
Jag tror att det är farligt för ögonen att sitta för länge framför 
skärmar av olika slag. Min mamma säger att hon fick fel på 
ögonen för att hon satt framför en skärm för mycket. Jag tycker 
att det skulle vara bra med forskning om sådana här problem. 
Är det någon som vet något mer om detta?

Detta är inte en fråga för politiker eller tjänstemän i kom-
munen. Det finns forskning på detta. Man kan få svårt att 
sova om man har tittat på en Ipad eller dator på kvällen.

BO: Jag vet att det finns Statens medieråd. De har 
gjort filmer om detta, vilka vuxna kan titta på.

Elev: Man kan få mardrömmar om man spelar GTA.

BO: Det är inte alla föräldrar som vet att deras barn 
spelar GTA. När det gäller skärmen ska man inte titta 
på den en timme innan man ska gå och lägga sig.

Elever: Många barn får glasögon i tidig ålder. Det kanske kan 
ha med skärmarna att göra. Jag vet många som spelar GTA i 
min klass. Det är ett läskigt spel, man blir rädd.

26. Miriam
Det är många som dömer andra efter utseendet dom har.

Tex hårfärg, religion och ens familj och hur man lever mm.
Jag vet att man inte får tänka eller säga så. Det står ju i Barn-
konventionen. Vad ska vi göra för att det inte ska ske?

Politikerna säger att detta är en mycket viktig fråga. Den 
är i tiden, alla människor är lika mycket värda. Det är vad 
du gör som människa som måste vara ett sätt att bedöma 
varandra. Vi alla måste se till att man inte är dumma mot 
varandra. 

Miriam: Jag har själv blivit mobbad för att jag är kort. Men 
det har blivit bättre sedan vi talat om det i klassen.

Politikerna säger att det är viktigt att läraren är uppmärk-
sam på kränkningar av olika slag.

BO: En jätteviktig fråga. Vågar man erkänna att det 
är ett problem är det lättare att komma tillrätta med 
det. Det är bra att ni barn och ungdomar tar upp 
dessa frågor.

Elev: Jag berättade för en lärare, men jag tror inte att lärarna 
vill tro att det är så allvarligt.

BO: Om man berättar för en lärare måste denne ta 
det på allvar. I Norrköpings kommun har man ett 
elevombud som man kan ringa till om de vuxna inte 
tar ens problem på allvar.

Elev: Om man berättar för en lärare och man inte blir tagen på 
allvar, varför är då läraren i skolan, om den inte är intresserad 
av barnen?

BO: Man kan ringa till oss på BO, och då får man tips 
och råd.

Elev: Mentorläraren på högstadiet ska man kunna prata med.

Politiker: Ni har försökt prata med vuxna. Ibland finns det 
vuxna som inte riktigt förstår. Märker ni det ska ni försöka 

prata med någon annan vuxen, det kan vara någon utanför 
skolan.

27. Enes
Jag vet att på sociala medier och så kränker folk varandra med 
anledning av olika religioner och andra mycket otäcka saker. 
Dom kan även lägga lappar med kränkande ord om tex ens 
föräldrar. Otäckt att behöva vara med om sådant här.

Jätteviktig fråga, säger politikerna. Många föräldrar måste 
prata med sina barn om detta.

Enes: Det är 13-årsgäns för att öppna ett konto på sociala 
medier. 

Annat barn: Små barn får inte använda sociala medier.

Enes: Det kan hända otäcka saker med SMS också. Någon 
tar en bild, det är svårt att få stopp på det.

En tjänsteman säger att det blir fel när man hotar varandra 
på Instagram eller Facebook. Det finns lagar som förbjuder 
detta.

Enes: De hackar ens konto för att få reda på var man bor.

En tjänsteman säger att det kan vara förtal om man säger 
kränkande saker på olika sociala medier. Det är förbjudet 
och även om man inte kan få fängelse om man är under 15 
år så kan man få vård och stöd på olika sätt. 

Enes: Om man inte känner igen någon profil är det bäst att 
blockera den personen. 

BO: Jättestarka och viktiga saker som ni tar upp.

Tjänsteman: Det är inte tillåtet att säga kränkande saker 
om varandra. Det är brottsligt.

Många barn såg fram emot sin tur då de fick möjlighet att 
ställa sina frågor till politikerna på plats i Järfällasalen.

Trafikingenjör Gustaf Bergeröd berättade bland annat om hur 
kommunen arbetar för en bättre trafikmiljö kring skolorna.
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Eleverna lyssnade noga på politikernas svar. Eleverna var 
frågvisa och ställde många motfrågor. 

Politikern Nikoletta Joza på plats under barnhearingen. 

BO: Det finns ett berömt Instagramfall, där barn 
skrev kränkande saker om andra. Barnen och deras 
föräldrar fick betala höga böter och skadestånd.

Elever: Det ska bli åldersgräns på sociala medier.
Kedjebrev kan skrämma många barn. Jag har själv fått 
kedjebrev och det är inte så behagligt. Jag vet också de som har 
blivit av med saker, som de köpt till sina spel eftersom konton 
har blivit hackade. Man talar inte i skolan om hur man kan 
bli nätsmart. I vår klass har vi talat om att vi inte ska ha 
sociala medier. När någon skriver kränkande om någon annan 
är det inte ok. 

Politiker: Vi behöver se över detta så att ni är trygga i 
skolan.

BO: Detta är mycket viktiga frågor.

Elev: Jag fick ett kedjebrev. Vi pratade om det i dag. Även om 
man vet att det som står i brevet inte kommer att hända, så är 
det obehagligt.

28. Klara
I vår klass så är det så att fula, vidriga och kränkande ord hör 
till vardagen. Vi har fått hjälp av kurator och rektor att jobba 
med detta. Men det är mer vanligt med kränkande ord än 
vanliga ord. Och detta är mycket jobbigt och vi ser inget slut 
på detta.Det är genom data och tv-spel som dom lärt sig detta. 
Det är 18-årsgräns på de flesta spelen som även 6åringarna 
spelar. Det verkar som om barnen tror att spelen är sanna. Vi 
undrar vad som till slut kommer att hända om detta får fort-
sätta. Vi behöver hjälp nu! 

Jättebra frågeställning, säger politikerna. Man måste prata 
om detta i skolan. Det verkar ändå som att ni jobbar med 
frågor om mobbing, men att det inte har varit tillräckligt. 
Ni måste ju kunna känna att det vänder och att ni börjar bli 
schyssta mot varandra.

BO: Vi har talat mycket om den frågan i dag. Svaret 
är inte tydligt. Vad kommer man att göra nu?

Klara: Man hör så ofta kränkande, fula könsord, till slut 
struntar man i det. Småbarnen lär sig av de stora. Vi försöker 
göra så att trakasserierna ska minska.

BO: Man behöver ta tag i detta från början. Ingen ska 
behöver utsättas för kränkningar.

Politiker: Vi behöver kontakta skolorna. Det ska bli ett 
stormöte om detta.

Elever: I vår klass har de fula orden blivit färre. Vi har fått 
hjälp. Både eleverna och lärarna i vår klass har börjat se över 
detta. Vi fick världens utskällning av vår lärare. ”Om ni säger 
såhär en gång till så talar jag med era föräldrar” sade lära-
ren. I vår skola har vi börjat ringa hem till föräldrarna och då 
måste eleverna säga vad de har gjort.
  
29. Alva
Vi tycker att en del lärare är för snälla och bara säger att ”ni 
vet ju hur det är”. Vi tycker att det ska ringas hem och tas 
tag i. Vi har resurslärare men det hjälper inte. Detta på-
verkar våra lektioner så att vi inte lär oss det vi ska. Det är 
jättejobbigt.

Politikerna säger att de inte kan annat än att hålla med. 
Om någon elev gör dumma saker bör man ju ringa hem till 
barnets föräldrar.

BO: Alla lärare måste ha samma regler och dessa 
måste följas upp. Om man är för snäll kanske man är 
lite feg.

30 Lucas
a) Jag tycker att vi borde ha fler fritidsaktiviteter. Göra utflyk-
ter åka till simhallen m.m. Det handlar om att göra mer på 
fritids, så att det blir lite roligare. Det kan enligt politikerna 
finnas olika anledningar till att personalen väljer att inte göra 
så många utflykter som barnen önskar.

BO: Får ni vara med och bestämma?

Lucas: Man kan lägga lappar. Men det blir två utflykter per 
termin, högst.

Politiker: Jag kan inte svara varför det är såhär på er skola. 
Det kan vara resursbrist eller något annat skäl. Jag är lika 
nyfiken som ni varför.

BO: Det är inte alltid det handlar om pengar. Ibland 
vill inte personalen.

b) Barn som behöver medicin får inte alltid hjälp med det i 
skolan. Varför?

Politikerna säger att det är föräldrarnas ansvar att ge 
barnens medicin hemma innan de går till skolan. Ibland, 
i speciell fall, är det tillåtet att läraren ger medicin under 
dagen, men det finns speciella regler kring detta.

BO: Det är ett föräldraansvar, men det är inte alltid 
som det fungerar.

Lucas:  Jag vill ha svaret utvecklat.

Politiker: De barn som har diabetes måste ställa in medici-
nen. Det är inte så lätt att göra det själv.

Carin Hallstedt Idstam (barnombud i kommunen): Det är 
inte alla barn som har tillgång till föräldraansvaret. Vi för-
väntar oss att alla barn har föräldrar som tar ansvar, men 
så är det inte alltid. 

31. Melinda
Skolmaten, vi vill ha mer rätter att välja på. Det är alltid sko-
lan som bestämmer vilken mat vi ska ha. Och vår mat lagas 
på Fjällenskolan. Det skulle vara jättebra om vårt matråd får 
träffa Fjällenskolans matråd och att vi också får vara med,  
med våra åsikter.

En tjänsteman säger att det skall finnas minst två rätter 
att välja mellan och minst fem olika grönsaker på sallads-
bordet.

Elev: Många barn äter inte för att maten har åkt från en skola 
till en annan.

Politikerna säger att det är så kort avstånd mellan skolorna 
att maten inte blir dålig under transporten. De tycker också 
att eleverna på Sandvikskolan borde få vara med i matrådet 
på Fjällenskolan.

BO: Fungerar inte matråden som de ska?

Melinda: Vi behöver träffa Fjällenskolans matråd.

Politiker: Jättebra fråga. Ni bör ju ha matråd på båda 
skolorna. Men det kan ju ändå bli svårt att tillgodose alla 
elever. Hur ska man göra för att fler ska bli nöjda.

Elev: Den mat som vi får lagas också till andra skolor. Ibland 
hittar man hår och annat som man inte vill ha på sin tallrik. 
Det är för få som lagar maten, så det blir stressigt i köket. 
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Verksamhetschef Margareta Odstam och Jenny Farm från miljö- och hälsokontoret tyckte det var en intresssant barnhearing.

Politikerna säger att det naturligtvis inte skall vara så efter-
som alla lektioner är viktiga för eleverna. 

Emil: Men ni svarar ju inte på hur problemet ska lösas.

BO: Eleverna vill höra mer hur ni politiker tänker om 
vikariefrågan.

Politiker: Det är klart att det behövs kompetenta vikarier. 
Vissa vikarier är bra, det är fint att ni lyfter fram det. Hela 
stockholmsregionen har brist på lärare. När en vikarie inte 
fungerar ska ni tala om det tydligt, så att just den vikarien 
inte kommer tillbaka.

33. Davin
a) Vi känner oro för att det blir för trångt i matsalen på Mä-
largymnasiet. Det är redan för trångt där. Särskilt, när det är 
god mat. Risken är stor att vi inte får sittplatser och att maten 
tar slut. Hur och vad tänker ni om detta?

Det är bara i början som ni ska äta i Kvarnskolan, säger 
politikerna. Tanken är att ni skall få en en matsal.

BO: Hur skulle man kunna lösa detta. Hur kan man 
underlätta. 

Davin: Ingen kommer att gå till gymnasieskolan för att äta. 

Carin Hallstedt Idstam (kommunens Barnombud): Kanske 
någon politiker kan hjälpa er?

Politiker: Kan det finnas andra lokaler på Mälargymnasiet 

som kan användas som matsal? Det blir ju ingen matro om 
det är trängsel i matsalen. 

Elever: Det borde finnas andra lokaler. Vi skulle vilja ha till-
fälliga lösningar på lokaler så att vi kunde äta i våra respek-
tive skolor. Det är för långt att gå emellan!

b) När kommer Kvarnskolans matsal att renoveras?

Politiker: När gymnasiets matsal renoveras ska alla äta i 
Kvarnskolan och när Kvarnskolans kök renoveras ska alla 
äta i gymnasiets matsal. Pengar är begärda för 2016 och 
2017.

c) Kommer eleverna få längre lunchrast för att hinna ta sig 
till matsalen. Det kommer ge längre skoldagar. Det tar åtta 
minuter att gå till matsalen från Kvarnskolan.

Denna fråga hade politikerna svårt att svara på.

BO: Längre lunchrast. Kan det vara en lösning?

Politiker: Det är ett bra förslag. Hoppas ni har haft dialog 
med skolledningen. Lunchrasterna behöver bli längre.
 
Elev: Men då får vi längre skoldag.

BO: Detta verkar vara ett stort problem som man 
behöver tänka igenom en gång till.  

34. Ellinor
a) Kommer vi att få lås på dörrarna på nya Kvarnskolan så 
som vi redan har på Mälarskolan?

Ja, säger politikerna. Ni får lås på dörrarna.
32. Emil
a) Jag undrar hur ni som bestämmer tänker när ni ska öppna 
vår nya skola. (Kvarnskolan) Vi vet att vi ska äta på Mälar-
gymnasiet. Men, vi tror inte att det blir så bra i längden. Vi 
tror att det blir väldigt många som kommer att äta dålig mat i 
simhallen eller helt skippa lunchen. 

Tanken är att det skall lagas mat i Kvarnskolan i framtiden. 
Gymnasiets kök skall renoveras i ett senare skede, men 
ingen mat skall gå mellan de båda skolorna när köksrenove-
ringarna är klara.

BO: Är du nöjd med svaret, Emil?

Emil: Nej, det är verkligen inte bra att vi ska dela matsal med 
Mälargymnasiet. Det är en bit att gå och då måste matrasten 
bli längre.

Elev: Vi ska äta på gymnasiet höstterminen 2016, sedan ska vi 
äta i vår skola, Kvarnskolan och då kommer gymnasiets elever 
äta i vår skola.

Politiker: Köket ska renoveras i gymnasieskolan och då ska 
gymnasiets elever äta hos er i Kvarnskolan. När Kvarn-
skolans kök renoveras skall ni äta i gymnasiets matsal. Vi 
förstår att det blir stökigt under renoveringarna, men det 
blir bättre sedan.  

b) Vi har ofta väldigt många olika vikarier och det blir då 
mycket rörigt särskilt då vissa vikarier inte är kompetenta att 
undervisa oss. Dom kan helt enkelt inte! Meningslöst!

b) Några vikarier har varit bra som vi haft, men dom är det                                      
”synd om”. Detta är på grund av alla dåliga förstör både för 
oss, och dem som är bara dåliga vikarier. Det blir så då, att 
vi elever inte tar någon på allvar och vikarierna ska och kan 
ju inte heller sätta betyg. Som tur är. Hur ska man kunna 
bedöma någon när man inte kan undervisa?

Politikerna säger att man skall se över vikariesituationen.

Ellinor: Ni borde väl kunna utveckla mer hur ni tänker.

Politiker: Vi tar till oss av era synpunkter, som vi fått vid 
tidigare frågor i samma ämne. Lärarbristen ställer till det 
för de flesta skolorna.

BO: Här behövs det nya idéer. Det behövs ett sätt att 
utvärdera de olika vikarierna.

35. Sana
a) Kommer det att bli bättre information till oss och våra 
föräldrar inför flytten till Kvarnskolan? Den har varit mycket 
dålig hittills!

Politikerna tycker att det är tråkigt att eleverna inte har fått 
någon information om flytten. De säger att det är viktigt 
att vara delaktig.

BO: Känner du dig nöjd med svaret?

Sana: Det är ett framsteg att vi nu har fått veta att vi ska få 
komma i juni och titta på lokalerna. Men det är sent.

BO: Bra, någon har lyssnat på er!
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Förvaltningsdirektör Mikael Rångeby fanns på plats under 
Barnhearingen för att besvara barnens frågor. 

få sett ritningarna i ett mycket tidigare skede.

b) Det är ju lärarbrist och det vet vi. Men, vad gör kommunen 
för att få hit fler lärare. Många är föräldralediga och det inne-
bär ofta kaos på skolorna. Vi har ofta lärarlösa lektioner.

Politikerna säger att det behövs vidareutbildning så att 
vikarierna kan undervisa eleverna bättre.

BO: Är du nöjd med svaret?

Nyanagerel: Jag undrar mer konkret var politikerna gör för att 
få hit fler lärare..

Politiker: Det finns en strategi. Vi ska tala om att Järfälla 
kommun är en bra arbetsgivare. Här finns kompetens-
utveckling och bra löner. Men det är en stor utmaning, 
eftersom det är lärarbrist. Ni ska absolut inte behöva ha 
lärarlösa lektioner.

37. Paul
a) Vi funderar hur ni som beslutar om kollektivtrafiken tänker 
och varför ni har minskat antalet turer. Vi är beroende av 
bussarna för att kunna ta oss till skolan. Numer måste man gå 
upp extra tidigt för att bussarna går så sällan. Det här gör då 
bland annat att man får sova mindre. På kvällarna har man 
läxor att göra. Missar man en buss så kommer man riktigt 
försent.

Denna fråga har varit politiska kontroversiell, säger po-
litikerna. Landstinget har dåligt med pengar och det är 
landstinget som sköter bussarna och pendeltågen. För att 
ha lika mycket bussar som i dag behövs mer pengar. Men 

man lyckas inte få enighet om hur man  skall få mer pengar 
till landstinget. Men politikerna hoppas att man kommer 
överens så att det inte blir färre bussar.

BO: Frågan har varit uppe tidigare.

Politiker: Vi har en dialog med landstinget och vi hoppas 
att bussproblemen skall lösa sig.

b) Vikarierna tar inte undervisningen så allvarligt som det 
faktiskt är. Därför blir det då ingen arbetsro och vi lär oss 
ingenting. En gång hade vi en vikarie som hela tiden satt 
och pratade i sin mobil. Först trodde inte lärarna oss och det 
kändes dåligt. Det värsta med den händelsen är att vi fick 
många dåliga, bortkastade lektioner. Vikarien fick lön för 
att sitta och prata privat i sin mobil. Till slut tog vi upp det 
med rektorn som trodde oss och den personen fick sluta och 
återkom inte.

Det är verkligen inte ok att lärarna pratar i telefon under lek-
tionstid, säger politikerna. Men det är inte alltid helt lätt att 
vara vikarie. När man har en vikarie för första gången vet 
man heller inte på skolan hur vederbörande är som lärare.

BO: Vad tänder ni göra åt saken här och nu? Vissa 
skolor får många vikarier och andra får inga.

Paul: Sorgligt att lärarna inte litar på oss elever när vi berättar 
om dåliga vikarier. 

Politiker: Jag tar verkligen till mig av detta. Vi måste 
verkligen försöka lösa vikarieproblematiken så att ni får bra 
undervisning även när den ordinarie läraren är borta.

c) Där jag bor så byggs det jättemycket och det finns stora 
maskiner och lastbilar. Det är lite läskigt. Dessutom så stängs 
vatten och el av några timmar ett par gånger i månaden utan 
information. Och det innebär att vi får köpa vatten och kan 
inte laga mat. Det blir dyrt. Tänker så här hur gäller för-
säkringar o så om det händer något. Det känns mycket nära 
och otryggt. Är det kommunen som står för försäkringar eller 
byggföretaget eller båda?

Det är byggföretagen som är ansvariga för om det händer 
något. Det är också företaget som får ta hela ansvaret om 
man inte har någon försäkring. Man kommer inte ifrån 
att det blir mycket byggande i kommunen just nu. Men 
politikerna säger den som stänger av vattnet måste tala om 
detta för de boende.

BO: Känner du dig nöjd med svaret?

Paul: Det känns fortfarande jobbigt, eftersom det är informa-
tionen som brister.

Politiker: I Järfälla bygger vi mycket. För byggbolagen är 
det sunt förnuft som måste gälla. Självklart måste man 
informera i förväg om man stänger av vatten och el.  När 
det är kommunen som lägger nya vattenledningar i vägen 
så har vi ansvar för informationen till de boende. Men det 
är svårt att undvika stora byggmaskiner när man bygger 
nya hus.

Elev: Där jag bor har man byggt nya järnvägen. Hoppas verk-
ligen att de städar upp efter sig när de har byggt klart.

b) Vi känner att hela Järfälla behöver förbättra tryggheten! Vi 
känner att ”stökiga” människor begränsar vår fritid på många 
sätt. Vi vill ha och se fler trygghetsvakter!

Politikerna håller med om att trygghet är en viktig fråga. 
De säger också att trygghetsvakter behövs för att alla skall 
kunna känna sig säkra på allmän plats. Politikerna jobbar 
nu med ett trygghetsskapande program. När det är klart 
skall man arbeta tillsammans med polisen. 

BO: Ni vet ju var man är otrygg. Kom gärna med 
synpunkter var barn och unga känner sig trygga och 
varför. Det kanske kan ge politiker och tjänstemän 
en idé om hur man kan förbättra de platser som inte 
känns trygga.

Sana: Jag är glad över att man nu håller på att få fram ett 
trygghetsskapande program. I framtiden är det viktigt att ta 
barns åsikter om trygghet på allvar.

36. Nyamagerel
a) Vi vill veta när vi får titta på ritningarna samt besöka vår 
nya skola. Vi vill vara mer delaktiga. 

Politikerna hänvisar till offentlighetsprincipen, vilket 
betyder att alla får se nästan samtliga handlingar i kommu-
nen. Man har rätt att se på ritningar till exempel. Man kan 
också få vara med vid brevöppning på kommunen. Det går 
att få information per telefon, beställa till exempel ritningar 
på Kvarnskolan eller gå till kommunen och titta på ritning-
arna där.

Nyamagerel: Jag är nöjd med politikernas svar. Men vi borde 

Politiker: Det är ju en självklarhet att man städar efter ett 
byggprojekt.  

38. Bonn
Vi undrar om vi kommer att få tillräckligt med uppehållsrum 
på nya Kvarnskolan. Vi tycker att som det är idag så är det 
fullt överallt och dåligt med lugn och ro. Vi tycker att det borde 
finnas många mindre rum som komplement till de stora. Vi 
behöver få välja om vi vill ha lugn och ro på rasterna. Hur 
tänker och tycker ni om det?

Politikerna säger att eleverna bör få vara med och titta på 
ritningarna. De säger också att ungdomarna kommer att få 
tillgång till många mindre rum. Rådet från politikerna är 
att tala med rektorn. Mycket är redan beslutat i Kvarnsko-
lan, men politikerna tycker att eleverna borde få vara med 
och bestämma om möblerna.

BO: Ni bör absolut få vara delaktiga.

Politiker: Jag vill veta hur ni har varit delaktiga i den pro-
cess som har varit. Vi måste se till att elever i framtiden får 
vara med och bestämma om sin egen skolmiljö.

Elever: Det dröjde alldeles för länge innan vi fick veta hur vår 
nya skola skulle se ut. Vi har fått se ritningar nu. Det har bli-
vit bättre. Vi från elevrådet har fått se vår nya skola. Det finns 
många mindre rum där, så vi är nöjda.
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Skriv något som var bra med dagen
* Jag tycker att det är bra att man kan uttrycka sig muntligt 
till politiker.

* Jag var inte med den dagen.
* Att jag fick säga min åsikt.
* Det var bra att prata.
* Jag tycker att det var bra att vi fick fler svar än ett.
* Hela Barnhearingen var en väldigt rolig och fantastisk-
upplevelse! Det gjorde mig personligen väldigt glad och 
lycklig att få mina åsikter hörda av människor med sådan 
makt, som faktiskt lyssnade på oss barn och våra frågor.

* Jag tycker att allt var bra med dagen. Särskilt när vi ställde 
våra frågor till politikerna.
* Jag anser att hela dagen i sig var briljant. Det finns 
förmodligen inte någon enstaka punkt som jag ansåg vara 
sämre eller onödig på något sätt alls. Jag känner att jag 
lärt mig mycket av dig som person. Man kan säga att du 
varit en lärare med välformulerade argument och utbild-
ningar för oss barn. Du har hjälp mig att förstå mycket 
mer om Barnets rättigheter och du har hjälpt mig med att 
sätta igång mina inre sensorer. För om det vore så att jag 
någon gång skulle råka ut eller drabbas av kränkningar 
och diskrimmineringar antingen mot mig eller någon i 
min omgivning har din utbildning helt ärligt varit mycket 
lärorik och mycket hjälpsam på alla möjliga sätt. Du har 
bland annat fått mig att både tänka innanför och utanför 

”boxen”.
* Det som jag tyckte var bra var att politikerna tog sin tid 
till att svara på våra frågor och även säga mer ifall vi inte 
var nöjda med svaren.
* Att vi kunde få fråga politikerna hur dom tänkte när dom 
sätter olika beslut som vi barn också berörs av. Som tex den 
nya kvarnskolan.

*Jag tycker att det var bra att vi hann med alla intressanta 

frågor, att politikerna tog sig tid att komma och lyssna på 
oss och att alla var så snälla och hjälpsamma ( Speciellt 
Carin.) Och att vi fick så god mat.
* Att dom lyssnade, att dom förstod.
* Många politiker som kunde lyssna på en.
* Att politikerna svarade ordentligt och så att man förstod 
och det var ganska kul.

* Att det var god mat och bra frågor.
* Dom svarade bra! Bra svar.
* Det var roligt.
* Jag tyckte att det var lite pirrigt och roligt och lärorikt.
* Jag tyckte att dagen var bra för att det var trevligt.
* Allt var ganska bra.
* Att vi fick träffa politiker.
* Att prata i micken.
* Nästan allt!
* Det var roligt  att höra frågorna och svaren om Mälar-
skolan p.g.a att jag ska börja där till hösten.

* Jag tycker att det var roligt men samtidigt lite läskigt.
* Det var roligt att få vara med. Och det var roligt att få 
vara med och tycka.
* Det var jättekul att träffa politiker tyckte jag. Man fick 
också lära känna fler personer.

* Allt var superbra.
* Allt.
* Att prata med politikerna.

Varför var det bra?
* För att jag fick säga vad jag tyckte.
* För att jag fick svar på min fråga.
* För att vi fick fler svar.
* Detta var någonting väldigt viktigt för mig, att jag som 
barn har rätten till att fritt tycka och tänka som jag vill och 
att vuxna lyssnade på mig.
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Denna möjlighet får inte många barn i min ålder, därför 
kände jag mig lyckligt lottad!

*Det var bra för att det var spännande och roligt. Och man 
får en chans att ställa frågor till politiker.

* Att bekämpa min blyghet och våga visa mer av mig 
själv har din ”resa” också fått mig att göra. Det bästa 
med ”Barnharingen” har varit att jag fått ställa frågor och 
därefter fått svar från politiker, det har fått mig att vara 
mer medveten om mina egna rättigheter och om min hem-
kommun Järfälla.

* Det var bra för att politikerna svarade på ett bra sätt som 
man var nöjd med.

* För vi kunde få svar på våra frågor vilket var jätteroligt 
och skönt.

* För att om vi inte skulle hinna med alla frågor skulle vissa 
barn bli ledsna och om politikerna inte skulle komma eller 
inte bry sig skulle inget ändras och då skulle det vara me-
ningslöst att vi kom dit.

* Jag tyckte att det var bra att bli lyssnad på.
* Man förstod mycket.
* Man förstod exakt allt och de använde inte ”politikspråk”
* Jag tyckte att sa det bra. Dom sa tex att man ska gå till 
barnen och titta till dem.

* För att jag fick bra svar.
* För att de hade organiserat bra.
* För att vi hade det bra under dagen.
* Det var kul att vara där och att få säga vad man tycker.
* För då kan man få vara med och bestämma.¨
* För att det är roligt att prata i mikrofon.
* Det är kul att få säga vad jag tycker.
* På grund av att jag ska börja där till hösten.
* Det var bra för att det är bra att säga vad man tycker.
* För att det var roligt att få tycka.
* Det var kul med hela dagen.
* För att jag fick svar på min fråga, och det var bra lunch.
* För att det var roligt att prata med politiker.
* För att det var kul och spännande.

Skriv något som var dåligt
* Inget var dåligt.
* Det var så många svar och väldigt många som ville svara.
* Att sitta still länge.
* Eftersom det var så många frågor men så lite tid så blev 
det väldigt korta svar och knappt några debatter.

*Det som var dåligt var att vi fick så lite tid.

* Jag har en endaste punkt som kunnat göra dagen felfri. 
Min negativa punkt står endast för att politikerna talade 
alldeles för mycket och jag anser att det hade varit bättre 
med mer effektiva, mer korfattade svar.

* Att vi fick springa runt och dela ut mikrofoner var dåligt.
* Att jag var sjuk.
* Jag tyckte faktiskt inte att något var dåligt, allt var perfekt.
* Nej inget var dåligt.
* Det som var dåligt var att det var för lite tid.
* För att man fick vänta på sin tur.
* För att det blev lite långtråkigt när vi satt och lyssnade på 
alla.

* Väntan på att få säga sin fråga.
* Allt var bra.
* Att jag var sjuk.
* Lite plingor och jag fick inte riktigt svar på min fråga.
* Att det tog ganska lång tid.
* Det var lite dåligt för att det var för lång väntan.
* Att det var lite långtråkigt för att det var så himla många 
som skulle få tycka.

* Inget var dåligt!
* Hamburgaren.

Varför var det dåligt?
* För att man orkade inte.
* För att det var lite tråkigt.
* Det var dåligt för att man ej riktigt fick det svaret man 
önskade sig. Därför kunde tiden ha planerats bättre.

* För att man blev lite stressad när man skulle fråga.
Det var dåligt, för att jag känner inte att barnen fick ställa 
sina frågor och fick chansen att berätta att svaret kanske 
var kanske oförståeligt. Jag förstod allt mitt och kände att 
jag fick effektiva svar. Men det finns andra med missför-
stånd och tankar.

* Det var jobbigt att springa runt till de som räckte upp 
händerna och man fick vara extra uppmärksam för att 
vissa bara höll upp ett finger.
* För att jag kunde inte vara med på hearingen.
* Man kunde inte ställa frågan som man ville.
* För att man fick vänta.
* Det var lång väntan.
* För att jag var sjuk.
* För om man inte förstår så kan man inte plinga för att det 
fanns ingen plinga i närheten.
 fortsättning på nästa sida >>
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* Jag missade mycket av skoldagen.
* För lång tid mellan frågorna.
* För att hamburgaren var kall.

Kände du dig förberedd inför hearingen?
* Ja det var jag.
* Ja men jag var inte med.
* Inte så mycket.
* Jag kände mig väl förberedd.
* Ja.
* Ja, jag kände mig väl förberedd.
* Jag kände mig förberedd men man blev mer nervös ju 
närmare man kom sin tur.

* I början kändes det mycket nervöst och nervositeten spred 
sig i hela kroppen. Men efter ett tag så kändes det lugnt 
och tryggt.

* Inte direkt eftersom att jag fick min klasskamratsfråga i 
sista minuten och jag fick inte se frågorna förrän barnhea-
ringen skedde. Men det gick bra.

* Ja, det kände jag för att Carin hade lärt oss om våra rät-
tigheter och hur mycket vi har rätt till.

* Ja, Carin hade ju hälsat på och pratat med oss några 
gånger så det kändes som om vi hade läget under kontroll.

* Inte med mikrofon.
* Eh ja men eftersom jag var hos tandläkaren på tränings-
dagen övade jag inte tillräckligt mycket.

* Ja, det tycker jag!
* Jag visste inte vad som skulle hända, innan vi varit där 
och tränat.

* Nej.
* Ja, vi hade tränat mycket innan.
* Ja, det gjorde jag.
* Ja jätteförberedd.
* Ja jag kände mig förberedd.

* Aa. Jag var förberedd och tyckte att min fråga var viktig.
* Ja, lite nervös.
* Nja jag missade ju träningen, men det gick ju bra.

Fick du svar på din fråga som du ställde?
* Ibland.
* Ja.
* Ja jag fick svar på min fråga.
* Ja jag fick svar på min fråga, dock så var jag inte så nöjd med 
svaren eftersom de var väldigt korta och ej så utvecklade. 

* Ja, jag fick ett bra svar.
* Jag anser att jag fick effektiva svar på mina frågor. Utför-
ligt och välformulerat svarade politikerna på mina frågor.

* Ja , det fick jag men de svarade inte helt 100% på frågan.
* Jag fick svar.
* Ett svar.
* Typ.
* Jag fick inte så jättebra svar.
* Jag fick svar.
* Vet ej.
* Ja, det fick jag.
* Ja jag fick ett svar.
* Ja. Jag tyckte att jag fick ett bra svar.
* Ja, jag fick svar.
* Ja det fick jag.

Gick svaren att förstå?
* Ibland.
* Ja svaret gick att förstå.
* Det gick att förstå svaret.
* Svaren gick att förstå.
* Ja svaren förstod jag.
* Det kändes som om politikerna inte var lika intresserade 
som oss unga.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg passade på att höra barnens åsikter under fikapausen. 
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* Det finns alltid något att utveckla som kan förbättras med 
ett förbättrat svar. Något som de skulle kunna utveckla är 
följande: Ge ett svar om vad de gör åt saken och hur lång 
tid det skulle kunna ta att förbättra och framställa den 
saken som enligt oss kräver en ändring.

* Politikerna formulerade alla svaren så att man förstod.
* Ja.
* Lite konstiga svar.
* Ett svar.
* Typ.
* Sådär.
* Jag förstod svaret.
* Vet ej.
* Svaren gick att förstå.
* Ja det gjorde de.
* Det gjorde dom.
* Ja jag förstod.
* Plus att dom skulle komma och titta på min fråga.
* Ja, jag förstod.
* Ja det gick att förstå

Vad tycker du att man ska ändra på till 
nästa gång?

* Vet ej.
* Ingenting.
* Till nästa gång så kunde man planera tiden bättre så att 
det ej blir så korta och snabba svar.

* Att politikerna ger kortfattade svar, men ändå effektiva 
svar så att barnen får en chans prata mer och erkänna om 
de fått ett tillräckligt bra svar eller om politikerna skulle 
kunna utveckla sina svar.

* Att det ska vara mer mikrofoner.
* Vet ej! För att jag tyckte att det var så bra.
* Det kanske hade varit bra om vi hade lite längre tid på oss 
att ställa våra frågor och få dem besvarade eftersom det 
blev ganska kort tid på slutet.

* Inget.
* Inte Whooper hamburgare!
* Mer tid.
* Mer svar!
* Inget.
* Politikerna ska inte prata så mycket.
*Inget.
* Att man inte ska behöva vänta så länge. Det ska gå snab-
bare.

* Vet ej.
* Fler mikrofoner och plingor (klockor).
* Jag, vet inte riktigt.
* Kanske få lunch tidigare.
* Kanske mer microfoner.
* Vet ej.
* Låta barnen äta frukt i salen.

Någonting annat som du tycker?
* Väldigt rolig upplevelse! Fortsätt med barnhearingen!
* Fortsätt med ditt arbete Carin!
* Att det du gör Carin är så bra för att då får vi igenom vår 
åsikt.

* Det var kul.
* Jag tycker att det var bra!
* Det var roligt att prata med politikerna, och att fika med 
alla som var med.

* Nej, men det var en bra dag.

Politikern Mikael Jämtsved var på plats i Järfällasalen.   
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Information till föräldrar med barn som deltar 

i Järfälla kommuns barnhearing

Hej!

Jag heter Carin Hallstedt Idstam och arbetar som Barnombud och sakkunnig för Barnkonventionen
i Järfälla kommun.

Barnkonventionen, vad är det, kanske många undrar. Det är nu 27 år sedan beslut togs i
FN om att juridiskt binda upp sig och alla länder att genomföra ”Konventionen om de
mänskliga rättigheterna för barn”. Till vardags kallas den för Barnkonventionen, men det
är kanske lättare att förstå den som Barnrättskonventionen. Alla länder i världen har
skrivit på avtalet, utom USA och Sydsudan. Somalia skrev under avtalet i början av 2015. 
Sverige skrev på för 26 år sedan. Riksdagen var enig.

Del ett av Barnkonventionstexten innehåller 42 artiklar. Fyra av dessa kallas portalartiklar
- huvudartiklar. De är

•	 Artikel 2 - att alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade.
 Mobbning i skolan kan vara ett sådant exempel.

•	 Artikel 3 - barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.
•	 Artikel 6 - barnet har rätt till liv och utveckling.
•	 Artikel 12 - handlar om att barnet har rätt att säga hur det vill ha det.

Barnkonventionen handlar också om barns rätt till delaktighet, att fritt få uttrycka sin
mening i allt som berör dem. Det här är något som vi har jobbat mycket med under
många år här i Järfälla kommun. Jag vill till och med säga att vi är mycket långt framme
jämfört med många andra kommuner. Jag vet också att våra politiker är mycket duktiga
på att komma och lyssna på barnen och även på att göra egna besök på våra förskolor
och skolor.

Jag håller för närvarande på att förbereda vår fjortonde Barnhearing här i Järfälla.
Denna gång är det barn från elevråden på Högbyskolan, Fastebolskolan, Sandviksskolan 
och Mälarskolan som deltar.

Hur går en barnhearing till?
Jo, jag träffar vanligtvis elevråden och utbildar dem om barns rättigheter och innebörden
av portalartiklarna, cirka 6 timmar per skola, till dess att barnen känner sig redo för ett
politikermöte. Barnen tränar på sina frågor och de får prova i kommunfullmäktigesalen.
Bara det brukar vara spännande.

Kommunstyrelseförvaltningen     Besöksadress: Riddarplatsen 5 4tr
Carin Hallstedt Idstam     Postadress: 177 80  JÄRFÄLLA
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Något som är mycket viktigt är att det ska vara barnens egna frågor och funderingar.
Ingen vuxens, då blir det alldeles fel. Däremot ska barnen förankra sina frågor i sina
respektive klassråd och då är det inte ovanligt att de får med sig ytterligare frågor att
ställa. Sedan är det dags för barnhearing.

Det är barnens hearing, det är de som bjuder in sina politiker och berörda tjänstemän.
De äldre hälsar välkommen och tackar av. Detta brukar de fixa alldeles galant. Jag är
bara barnens samordnare.

Det är mötet mellan politiker och barn som är det viktigaste och att barnen får ställa sina
frågor. Barn har inte rösträtt men är medborgare i vår kommun och då är Barnhearing ett
sätt att göra barn delaktiga. Barn har rätt att ställa frågan varför och få ett svar. Svaret
kanske inte alltid blir som de vill, men rätt till en förklaring har barn alltid. Jag tänker
inte gå in på vilka frågor barnen ställer i nuläget, det får vi se och ni får fråga era barn.

Barnhearingen – fredag 15 april
Själva Barnhearingen blir på förmiddagen fredag den 15 april. Då får barnen möjlighet att
ställa sina frågor direkt till politikerna. En politiker från varje parti bjuds in tillsammans
med berörda tjänstemän. Vi avslutar med en gemensam lunch.

Besök av Barnombudsmannen – torsdag 3 maj
Barnen är också med på eftermiddagen den 3 maj då Barnombudsmannen Fredrik
Malmberg kommer till Järfälla och lyfter fram barnens frågor.

Fotograferings- och publiceringstillstånd
Barnhearingen kommer att sammanställas i en rapport med foton som ska vara skriven
så att barnen förstår. Kommunens fotograf fotograferar och ibland dyker någon tidning
upp. Det är viktigt att ni som föräldrar ger ert medgivande till att ert barn får fotograferas 
och eventuellt publiceras på bild t.ex i någon tidning, på www.jarfalla.se, på Järfälla kommuns
 facebook-sida och i kommunens trycksaker.

Det är också viktigt att barnen tycker att det är roligt och spännande. Barnen brukar vara
mycket duktiga och de får all hjälp de behöver.

Jag vill också, avslutningsvis, tillägga att det är mycket roligt att få arbeta med era
duktiga barn och de får helt säkert en annorlunda upplevelse.

Vänliga hälsningar

Carin Hallstedt Idstam
Barnombud och sakkunnig Barnkonventionen
Barn- och ungdomsförvaltningen, Järfälla kommun
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Blankett – deltagande Barnhearing 2016

Ja, jag vill gärna vara med på barnhearingen 2016.

_____________________________________________________________
Namn och underskrift av barnet

Jag/vi har tagit del av ovanstående information och godkänner att mitt/vårt barn deltar på
barnhearingen 2016. Mitt/vårt barn får fotograferas i samband med barnhearingen och
bilderna får publiceras i media som t.ex i tidningar, på www.jarfalla.se och på Järfälla
kommuns facebook-sida.

______________________________________________________________
Förälder

Lämnas till Rektor på skolan så snart som möjligt.

Kommunstyrelseförvaltningen     Besöksadress: Riddarplatsen 5 4tr
Carin Hallstedt Idstam     Postadress: 177 80  JÄRFÄLLA
Barnombud,sakkunnig Barnkonventionen     Telefon växel: 08-580 285 00
Telefon: 08/58028919 (direkt) 070-0025126 (mobil)  E-post: jarfalla.kommun@jarfalla.se  Webbplats: www.jarfalla.se  

     

Bilaga 2 - Inbjudan

29

       

     Till partierna i Järfälla kommuns fullmäktige, samt några berörda tjänstemän 
   och Barnombudsman Fredrik Malmberg.  

Välkommen till barnhearing i Järfälla kommun!
Tid: den 15 april kl: 9.00 - ca 12.00  (då äter vi gemensam lunch)

Plats: Järfällasalen, kommunalhuset.

Vi som bjuder in är representanter från elevråden på Mälarskolan, Sandviksskolan, Fastebolskolan och 
Högbyskolan.
Vi bjuder in er politiker till en frågestund enligt artikel 12 i Barnkonventionen.
Vi har många frågor och synpunkter som vi vill prata med er som fördelar pengarna till bl.a skolorna om.
Vi har också en del synpunkter på samhället i övrigt som vi vill tycka och tala om. 

Hälsningar
Elevrådsrepresentanterna från Viksjös skolor
genom Carin Hallstedt Idstam

Meddela så snart som möjligt vem som kommer, till Carin (se nedan).
Vi har valt att det bara får komma en representant från varje parti, så att det inte blir  
för många vuxna. Några berörda chefer är också inbjudna.

Även i år äter vi lunch tillsammans efteråt. Hamburgare, sallad och juice. Det går även att  
beställa sallad. Förmiddagsfika med smörgås och frukt är också beställt.

Då det är många yngre barn kommer vi inte att ha så mycket inledningsprat. Tänk på att ge korta konkreta 
svar och ingen partipolitik.
Högstadiet hälsar er välkomna. Varje barn presenteras av mig när de ställer sin fråga. Frågorna skickas till er 
cirka en vecka innan.

B.O Fredrik Malmberg, kommer till oss den 3 maj på eftermiddagen 13.00- 16.00 
Han kommer att tillsammans med barnen utvärdera frågorna och era svar utifrån vad  
Barnkonventionen säger.

Välkomna även då!

Carin Hallstedt Idstam

INBJUDAN 2016
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Eleverna hälsar Barnombudsmannen Fredrik Malmberg välkommen till Järfällas fjortonde barnhearing. 

Kostkonsult Karolina Berndtsson besvarade bland annat barnens frågor om skolmaten.
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Tack!

Tack alla fantastiska och underbara barn som medverkade i årets 

barnhearing! Det blev en väldigt lyckad och givande dag tack vare ert 

engagemang och intresse. Utan era kloka åsikter blir det omöjligt att 

genomföra den. Hoppas att ni får glädje av era kompisträd och alltid 

kan komma ihåg när ni ser trädet att ”Barnkonventionen gäller”!

Jag vill även tacka Fredrik Malmberg som verkligen tog sig tid. Ditt 

arbete är verkligen ovärderligt! 

Vår sekreterare Inger Evertsson tackar jag också. Du gör ett fantastiskt 

jobb!

Jag vill också tacka myndigheten Barnombudsmannen, 

Skolinspektionen, BRIS, Rädda barnen, Torbjörn Englund, Stiftelsen 

FTS säkra varje ung, Erikshjälpen samt NTF Stockholm och Gotland 

som har bidragit med bra material. Stort tack till Burger King som 

levererat mat till Järfällas barnhearings i 14 år. Det har fungerat 

mycket bra. 

Carin Hallstedt Idstam 
Barnombud, sakkunnig Barnkonventionen

carin.hallstedt.idstam@jarfalla.se
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Barnhearing i Järfälla 2016

Elever ställer frågor till  

Järfällas politiker och tjänstemän 


