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Till vårdnadshavare på Skattkärrsskolan 
 
Under sommaren fick vi de första signalerna om att Skattkärrsskolan blivit en 
samlingspunkt för tonåringar och bilburna ungdomar på kvällstid och helger. I 
samband med detta så börjar också de första tecknen på förstörelse och 
nedskräpning på skolans byggnader och skolgård att märkas. Förstörelsen kan 
sammanfattas som: 

 Nedskräpning vid parkering och skolgård 
 Krossat glas vid parkering och skolgården 
 Brännmärken på fastigheterna 
 Klotter - rasistiska slagord och symboler 
 Förstörelse av gungor och lekställningar 

För att stävja och försvåra för de som förstör så har vi under sommaren och 
hösten haft extra bevakning av kommunens väktare kring skolan. Deras insats har 
säkert hjälpt till viss del men förstörelsen och nedskräpningen har tyvärr fortsatt.   
 
Sätter man händelserna som inträffat på skolan i ett större sammanhang så går 
det att se vissa mönster kring en del ungas beteende i Skattkärr och då syftar vi 
inte på skolans elever. Kort och gott är det ett fåtal unga med oönskat beteende 
som förstör och vi önskar härmed hjälp av er vårdnadshavare. Vi önskar att ni 
cirkulerar mer vid skolan under kvällar och helger då tillfälle för detta ges. Vi vet 
av erfarenhet att det är positivt då vuxna rör sig i dessa miljöer vilket stävjar 
förstörelse och klotter. 
 
Vi som arbetar på skolan försöker alltid att skapa goda lär- och rastmiljöer och 
detta brev syftar till att stärka samarbetet mellan hem och skola och att tydligt 
markera att vi inte längre accepterar förstörelse på och vid Skattkärrsskolan. 
 
Med vänlig hälsning! 

  
Helena Johansson Johan Wisenius 
Rektor  Rektor  


