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Det är vi som är knatteredaktionen!

ERIK JOHANSON ZAPATA, 11 ÅR
OSCAR FREDRIKSSKOLAN

Jag gillar att träna fäktning och att 
rita. Jag tycker det är viktigt att inte 

slänga skräp i naturen.

ELSA FHAGER, 12 ÅR
ÖNNEREDSSKOLAN

Jag gillar att träna konstsim och äta choklad 
(: Jag tycker att det är jätteviktigt att hjälpa 

de som har det svårt.

MELKER WESTMAN, 12 ÅR
LETEBOSKOLAN

Jag gillar att spela dataspel och 
pasta. Jag tycker det är viktigt att 
man ska behandla alla lika mycket.

SIGGE ALSIÖ, 10 ÅR
OSCAR FREDRIKSSKOLAN 

Jag gillar TV-spel och sport. Jag tyck-
er det är viktigt att alla har det bra.

SIGNE BJÖRKLUND, 11 ÅR
STENSBO SKOLA

Jag gillar att läsa,skriva och att teckna.
Jag tycker det är viktigt att alla får gå i skolan.

 WIKTORIA ROSIKON, 13 ÅR
LÖVGÄRDESSKOLAN

Jag gillar att skriva berättelser och rita/skissa. 
Det viktigaste är att leva sina drömmar och inte 
vara rädd, det är därför vi lever, för att uppfylla 

våra drömmar. 

IRIS CARSTAM, 12 ÅR
INTERNATIONAL SCHOOL OF THE 

GOTHENBURG REGION

Jag gillar att spela fotboll och att prata med 
folk.Jag tycker att det är viktigt att alla barn 
och ungdomar får en bra utbildning oavsett 

härkomst eller kön. 

NORAH CLARK, 11 ÅR
MONTESSORISKOLAN SKÄRET

Jag gillar att rida på min hyr häst Vagabond. 
Jag tycker det är viktigt att hjälpa folk att få 
tak över huvudet, därför har jag gett ut mitt 

rum till två flyktingar:) #skryt

MOD DUREGÅRD, 11 ÅR
GULDHEDSSKOAN

Jag gillar att spela tv-spel och datorspel. Jag 
tycker det är viktigt att alla är lika värda.

För några år sedan startade vi en öppen förskola för barn till utsatta EU-
medborgare. Ungefär hundra barn och deras föräldrar - de flesta romer från 
Rumänien - har passerat förskolan sedan dess. Ett av barnen, vi kan kalla honom 
Peter, flyttade nyligen tillbaka till Rumänien efter ett par år i Sverige. I Rumänien 
är det ovanligt att romska barn går i förskola, det är framförallt förbehållet 
majoritetsbefolkningen. Men eftersom Peters föräldrar varit i Sverige och genom 
vår förskola fått upp ögonen för hur viktigt det är med utbildning lyckades de få in 
honom på den helt vanliga rumänska förskolan. När Peter kom till sin nya förskola 
gjorde han det som en som en kung. Han berättade för de andra barnen hur det såg 
ut i stora världen, skröt om sin förskola i Göteborg, vilken fin mat man fick och vilka 
roliga leksaker som fanns. Och barnen blev förstås väldigt imponerade. Men ett 
barn frågade: Om allt var så bra, varför flyttade ni hit? Och Peter svarade: därför att 
jag vill ta min förskola i Sverige till er. 

Visst är det vackert! Berättelsen om Peter säger något viktigt: Det vi gör för barn 
här och nu kan få återverkningar långt större än vad vi själva kan förstå. 

Vi har sagt det förut och kommer att säga det igen: satsningar på att tillgodose 
barns rättigheter är bra för barnen och för allas vår framtid. Därför borde det vara 
givet av så många skäl att satsa på barnen när de är unga.

Det är valår nu. Tänk om frågor kring barns rättigheter, trygghet och utveckling 
kunde stå överst på varje partis valplattform. För att göra det enkelt för politikerna 
har vi formulerat ett litet valmanifest:

•  Enbart cirka hälften av de elever som går ur kommunala grundskolor i socio-
ekonomiskt utsatta områden i Göteborg har betyg som gör det möjligt att gå 
vidare till gymnasiet. Vi vädjar - satsa extra mycket på dessa skolor. Våga avsluta 
skolor som inte har fungerat på decennier. Vid behov, riv och bygg nytt.

•  Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat dramatiskt de senaste 
decennierna. Vi vädjar - prioritera insatser som görs inom BUP, skola och 
civilsamhälle för barn i riskzon och barn som mår dåligt.

•  Göteborgs stad har varit en förebild i landet genom att den har öppnat upp 
skolorna även för EU-medborgare som bor här tillfälligt. Vi vädjar - låt alla barn 
som befinner sig i Sverige få tillgång till skola.

•  Tusentals ensamkommande ungdomar har stadgat sig i vårt land och behöver en 
framtid. Vi vädjar - inför en engångsamnesti för alla ensamkommande barn som 
varit i Sverige i mer än 12 månader.

Det här numret om barn har vi gjort tillsammans med ett gäng knattereportrar 
som står för det mesta av innehållet. Vi jobbar ständigt med att göra barnen mer 
involverade i allt vi gör. Den här gången tycker vi att vi lyckades riktigt bra. Hoppas 
att du uppskattar det också!

En härlig sommar önskar jag dig!

Göteborgs Räddningsmissions 
barnmanifest

Emil Mattsson,  
Direktor

Le
da

re
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Mer än 500 barn i Göteborg 
saknar egen bostad. I väntan på 
ett eget boende bor många av 
dem och deras familjer i tillfälliga 
boenden. Tanken är att de så 
snabbt som möjligt ska få ett 
eget boende, men för de flesta 
tar det lång tid. Ibland flera år. 
Anledningen är att det finns för få 
bostäder i Göteborg. Familjerna 
har egentligen ingen annan 
problematik än att de hamnat 
utanför bostadsmarknaden. Men 
situationen gör att de tvingas 
flytta runt, vilket innebär att de 
kan tvingas byta skola, får svårt 
att behålla kompisar och skapa en 
trygg vardag. 

Vi har träffat Linn Jonsson på 
Göteborgs Räddningsmission 
som arbetar med att hjälpa de här 
barnen att få en meningsfull fritid. 
Varje vecka besöker hon deras 
tillfälliga boende och leker, pysslar 

eller hjälper till med läxor.  

Vilka typer av barn träffar du på 

jobbet? 
Jag träffar barn i alla olika åldrar, 
alltifrån bebisar till tonåringar. 

Vad är det jobbigaste för  

barnen i deras situation? 
Eftersom barnen är olika gamla och har 
olika personligheter så tycker de olika 
saker är svåra och jobbiga. Men jag tror 
att de flesta tycker det är jobbigt att inte 
veta hur länge man ska bo kvar i det 
tillfälliga boendet och oroar sig för var 
man hamnar sen. Några familjer har 
fått ett datum när de ska flytta till ett 
eget boende. Andra barn väntar och 
funderar på när det är deras tur. 

Går barnen fortfarande kvar på 
sina gamla skolor och vet deras 

kompisar att de har flyttat? 
Vid en flytt bestämmer barnen och 
deras föräldrar om de ska byta skola 
eller inte. Kanske vill barnet gå kvar i 
sin klass, samtidigt kan det bli jobbigt 

om man får en lång resväg till sin skola 
- så det kan vara ett riktigt svårt val. 
Och jag vet inte om barnen väljer att 
berätta om detta för sina kompisar eller 
inte.  

Leker och träffar barnen de 
kompisar som de hade där de 

bodde förut? 
Några barn går kvar i samma skola 
och då träffar man sina kompisar. Men 
det finns också barn som flyttar långt 
och som inte kan träffa sina kompisar 
längre.

Linn skapar meningsfull 
vardag för barn utan bostad

3  frågor till 4  göteborgare 

Vi har pratat med fyra göteborgare och frågat dem om deras sociala 

engagemang. Intervjuerna är autentiska men våra bilder är symbolbilder. 
 

1   Vad tycker du om att migrationsverket skickar  

hem ungdomar till Afghanistan? 

2   Vad gör du ifall du ser en tiggare utanför en affär? 

3   Stödjer du någon hjälporganisation?

Person A
1. Det tycker jag är jättesynd, gillar inte det. 

2. Jag har tyvärr inga kontanter att ge, jag betalar  
allting med kort. Men jag kan ge dem en jacka istället.

3. Just nu inte, men jag kommer att göra det.

Person C
1. Jag tycker de ska få stanna här.

2. Jag är tveksam till att ge pengar,  
jag har gett mat och kaffe tidigare.

3. Nej, inte just nu faktiskt.

Person B
1. Det tycker jag inte om alls.

2. Inte så särskilt mycket.  
Ibland ger jag pengar, ibland inte.

3. Ja, Göteborgs Räddningsmission och Amnesty.

Person D
1. Det känns inte alls bra.

2. Jag brukar ge pengar om jag har  
några kontanter på mig.

3. Ja, Rädda barnen och Amnesty.
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Vi har träffat Ann-Sofie Hermansson som är ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg. 

Hon bestämmer över typ allt i Göteborg, så vi ville träffa henne för att prata om hur det 

kan bli bättre för barn i Göteborg. Vi träffade henne på hennes rum. Vi hade 40 minuter 

på oss och hann ställa alla frågor. Det var kul att träffa henne, hon hade humor, men 

ibland hade hon långa svar som var svåra att komma ihåg.

Varför är det så många familjer 
som är hemlösa i Göteborg? Vad 
har du och ditt parti gjort för att 

hjälpa dessa familjer? 

– Göteborg lider av stor bostadsbrist 
just nu. Många människor har flyttat 
hit, och det ju väldigt roligt. Därför 
har vi många nya bostadsbyggen på 
gång. Vi bygger som bara den! Vi vill 
naturligtvis att alla barn och familjer i 
Göteborg ska ha ett eget boende. Men 
att bygga bostäder tar tid. Därför måste 
vi hitta tillfälliga lösningar för de som 
har akuta bostadsbehov. 

På vilket sätt hjälper ni barn som 
har flytt till Göteborg att få det 

bra?

– Alla barn upp till 18 år är stadens 
ansvar. De ska få hjälp med boende, 
skolgång och andra saker. Vi försöker 
skjuta till extra pengar till barn med 
extra behov i skolan. Och vi ser till 
att det finns ett boende med en trygg 
hemmiljö för alla barn. 

Vad gör du och ditt parti 
för att hjälpa barn som har 

funktionsvariationer?

– Vi ger extra stöd och assistans till 
skolorna. Alla barn har rätt till stöd 
för att kunna leva ett bra liv. Vi lägger 
mycket resurser på detta, men kan an-
tagligen göra det ännu bättre. Det finns 
alltid något att förbättra.

– Alla barn 
upp till 18 år är 
stadens ansvar.

Vad tycker du saknas i Göteborg 

för barn?

– Jag skulle vilja att det fanns fler 
platser för lek- och spontanidrott i 
våra stadsdelar. Platser som man inte 
behöver boka upp, där barn kan leka, 
röra på sig och ha kul. Jag tror också 
på bemannade lekplatser, som vi har i 
Plikta och förhoppningsvis snart även i 
Galaxen. Det skapar trygghet för barn 
som kanske inte har det så bra hemma 
och som behöver träffa andra vuxna. 
Det är bra för hela Göteborg om bar-
nen har det bra. 

NAMN: Ann-Sofie Hermansson

ÅLDER: 54 år

HAR ARBETAT PÅ: Volvo,  
Aftonbladet, Regeringskansliet 
och fackförbundet LO

FAVORITFILM: Leon. ”En lite 
knäpp film, men ändå fin.” 

IDOL: Bettan Byvald. ”En fantas-
tisk socialarbetare i Angered. Hon 
träffar många mammor och tar 
hand om barn som riskerar att 
radikaliseras. En riktig hjältinna.” 

SOFFANS FAVORITSOFFA: Min 
nya blåa soffa i engelsk stil! 

”Det är bra för 
hela Göteborg 
om barnen har 

det bra.”
Ann-Sofie Hermansson (s) 

Kommunstyrelsens ordförande

Vad är det bästa ni gjort för barn 
under de här fyra åren som ni haft 

makten i Göteborg?

– Oj, det är svårt att gradera. Men 
kanske är det Familjecentralerna i varje 
stadsdel med barnmorska, mödravård, 
tandvård, socialtjänst, öppen förskola 
mm. Det är ett perfekt stöd för familjer 
som inte har det så lätt och inte vet 
hur och var man kan få hjälp när man 
ska bli förälder. Vi har också höjt 
försörjningsstödet under sommaren, 
då familjer vill göra något extra, vilket 
också känns bra. 

Barnkonventionen –  
alla barns rättigheter!

Jag tycker barnkonventionen är viktig för den handlar om mina – och alla 
andra som är under 18 år på denna jords – rättigheter. 

Konventionen handlar t ex om vår rätt att gå i skolan – ett av mina favoritställen. Där får jag lära mig nya 
saker och får livslånga kunskaper. Alla barn kan/får inte gå i skolan av olika anledningar, även i Sverige. Jag 
får sjukvård och hjälpmedel för min funktionsnedsättning. Tyvärr så får inte alla barn det. Jag önskar att alla 
barn får sina rättigheter uppfyllda och trots att de flesta länder ratificerat barnkonventionen så följer inte alla 

den. Jag vill att barnkonventionen är en självklarhet istället för ett privilegium. 

Jo, bl a att alla har rätt till en kostnadsfri grundutbildning, 
att funktionshindrade har rätt till ett fullvärdigt liv och att 

man har rätt att träffa båda sina föräldrar om de t ex skiljer 
sig. Barnkonventionen som lag innebär bland annat att 

barnperspektivet får tydligare ställning i rättsprocesser och väger 
tyngre i myndigheters beslut.

Politiker i världen: se till att ni följer den här 
konventionen och se till att barnen får en 

barndom som inte är en mardröm.

Vad är då 
Barnkonventionen?

Men om nu den ska bli lag, vad står i 
barnkonventionen då?

Barnkonventionen är FN:s konvention om 
barns rättigheter och det enda landet 

som inte ratificerat konventionen är USA. 
I Sverige är barnkonventionen ratificerad 

och håller på att bli lag. Barnkonventionen 
har fyra “grundprinciper”.  

 
ARTIKEL 2  

Inget barn får diskrimineras  
och alla är lika värda

ARTIKEL 3 
Barnets bästa ska komma i första hand

ARTIKEL 6 
Alla barn har rätt till liv,  

överlevnad och utveckling

ARTIKEL 12 
Barnets åsikt ska respekteras  

och höras i frågor som rör barnet.

Ordlista:
Konvention: En sorts 

gemensam lag

Ratificera: Att man gått 
igenom sina lagar så att inget 

krockar med konventionen
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1.   Genom förbättrat elevinflytande kan 
även mindre barn ges möjlighet att 
påverka sin skolvardag. Ungdomsråd 
och ungdomsfullmäktigen är viktiga, 
men de måste också få makt på riktigt. 

2.  Det är viktigt med fler vuxna i skolan, 
inte bara lärare, utan skolkuratorer, 
fritidsassistenter och andra vuxna 
skapar en trygg miljö. 

3.  Vi har stått upp för att de ensamkom-
mande skulle få bo kvar i de trygga 
bostäder som de fick när de kom. 
Sedan bedömdes helt plötsligt dessa 
unga som vuxna och förväntades 
flyttas bort från Göteborg. För oss är 
det också viktigt att stå upp mot den 
växande rasismen. 

Hur blir Göteborg en  
bättre stad för barn? 

Vi har ställt tre frågor om villkoren för barn i Göteborg till de olika 

politiska partierna. Vilket parti tycker du har de bästa svaren? 

 

1   Barnkonventionen ska bli lag, hur ska politiker och andra som 

bestämmer bli bättre på att lyssna in barn? 

2   Hur kan vi ska minska mobbing i skolorna?

3   Vad har ni lagt fram för förslag så att flyktingbarn  

känner sig trygga och välkomna i Göteborg? 

1.   Det är vår uppgift som politiker att se 
till att barnens rättigheter efterlevs. 
Inför varje politiskt beslut tas hänsyn 
till de konsekvenser som beslutet kan 
tänkas ha för barn.

2.  Det är väldigt viktigt att rektor ome-
delbart sätter in kraftfulla åtgärder 
mot mobbing. Barn ska vara trygga i 
skolan. 

3.  Vi har sett till att det finns väldigt 
mycket sociala aktiviteter, som läx-
hjälp, bygglekplatser, läshjälp, idrott 
och annan föreningsverksamhet som 
är öppen för alla. 

1.    Det är jättebra att barnkonventionen 
ska bli lag! Vi hoppas att barns rättig-
heter kommer upp mer på agendan. 
Vi politiker måste träffa barn och 
lyssna på barn mer.

2.  Skolans personal måste ta ett större 
ansvar och utbilda sig i hur man 
skapar en bra arbetsmiljö och arbeta 
med att se alla elever. 

3.  Det måste finnas goda möjligheter 
till yrkes- och studievägledning för 
föräldrar och en bra skola för de barn 
som kommer till Göteborg. 

 

Vi har även skickat frågor till Sverigedemokraterna och 

Feministiskt initiativ men inte fått något svar.

1.  Vi tycker det är bra att konventionen blir lag. Barn är egna individer, med egna 
rättigheter. Att alltid ha med barnperspektivet i allt beslutsfattande är bra, men lika 
viktigt är det att skapa möjligheter till inflytande för barn och unga i deras vardag. 

2.  Den som blir utsatt för mobbning och kränkningar ska aldrig behöva byta skola. 
Istället är det mobbaren som ska flyttas så att andra slipper kränkningar. All mobb-
ning ska polisanmälas.

3.  Alla ska tas emot på ett så bra och tryggt sätt som möjligt. Väntan på asylbesked 
måste kortas. Vi försöker förbättra samhällets stöd till unga asylsökande, här är 
stödet till civilsamhället helt centralt.  

1.   Det kan vi göra genom att inte ha för 
stora grupper och klasser i förskolan 
och skolan och att det är barnen, till-
sammans med sina föräldrar (och inte 
politiker) som ska välja vilken skola 
man ska gå på.

2.  Skolorna måste ständigt jobba mot 
mobbning och aldrig tillåta att nå-
gon blir dåligt behandlad. Den som 
mobbar ska kunna flyttas från skolan. 
Vi vill att det alltid ska finnas skol-
sköterskor, skolläkare, kuratorer och 
psykologer när det behövs.

3.  Vi vill ändra lagen så att fler barn och 
unga under 18 år får stanna. Det är 
viktigt att förskola och skola arbetar 
så att de snabbt lär sig språket och 
kommer in i samhället. 

1.    Bra att FN:s konvention blir svensk 
lag. Barnens perspektiv ska finnas 
med i allt som kommunen gör. Ett 
sätt att lyssna på barn är att ha 
speciella möten som kallas medbor-
gardialoger. 

2.  Det är viktigt att man har ett till-
låtande klimat med goda relationer 
mellan elever och personal, det gör 
det lättare att prata om svårare saker, 
hitta bra lösningar som fungerar och 
förebygga problem. 

3.  Att vara välkommen i en skola är 
viktigt för att man ska må bra. Vi vill 
att barn till papperslösa föräldrar och 
barn till utsatta EU-medborgare ska 
få gå i skolan och förskolan. 

1.   Moderaterna vill att flera av dessa 
regler görs till svensk lag, dock inte 
hela barnkonventionen. Det skulle till 
exempel innebära att det ibland skulle 
vara religiösa regler som bestämmer 
hur barn ska behandlas. Det tycker 
vi är fel.

2.  Vi vill satsa på trygghet och studiero. 
Lärarna ska veta att de gör rätt om 
de ingriper när någon är dum mot 
någon annan. Vi vill också göra en 
särskild satsning mot nätmobbning.

3.  Barn som kommit till Göteborg som 
flyktingar får möjlighet att gå i skolan 
här. Moderaterna vill att barnen som 
är nya först tas om hand på skolor där 
det finns särskild kunskap om hur de 
bäst får hjälp att till exempel lära sig 
det nya språket.

Mr Krull  
får en idé! 

Tecknad av  
Sigge Alsiö
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Vi på knatteredaktionen går i klass 4-6. Vi tycker att det 

är viktigt att skriva om skolan eftersom vi tillbringar våra 

vardagar där. Ibland känner vi att skolan matar in oss med 

en massa tråkiga grejer som man aldrig kommer ha nytta 

av och som man glömt när dagen är slut. När kommer 

man behöva veta hur man räknar ut arean på ett blåbär? 

Knatteredaktionens favoritämnen är bild och slöjd eftersom vi 
får vara kreativa då och skapa något eget. Å andra sidan, i andra, 
fattigare länder drömmer man om att få gå i skolan medan vi 
drömmer om att få slippa den. Varför är vi så otacksamma? Vi 
får till och med gratis skolmat så varför klaga, borde vi inte vara 
tacksamma? Eller hur ska vi kunna ändra på skolan tillsammans? 
Här kommer några röster om skolan.

”För mig är det viktigt att ha bra kontakt med eleverna. Det 
handlar om att få en förståelse för vilka de är och hur de tänker 
och se till att de mår bra. Jag tycker också att det är viktigt att de 
känner att jag är tillgänglig för samtal. Ingen ska vara rädd för att 
komma och prata med mig.” Rektor

”Det bästa med att jobba på skolan är att få träffa alla trevliga 
barn och att få hitta på intressanta och roliga lektioner. Om jag 
fick önska mig någonting till skolan skulle det vara fler nya böcker 
till vårt bibliotek!” Mellanstadielärare

”Om jag fick lägga till ett nytt ämne, skulle det heta Debatt. Då 
kunde man diskutera olika ämnen varje lektion. Min drömskolresa 
är till Amazonas. Det skulle vara coolt att studera växterna och 
djuren där.” Elev, åk 6

Röster om skolan
Narinas flykt

Jag vaknar klockan är 03.24. Jag 
ligger på en sliten och hård madrass i 
ett kallt och mörkt rum bredvid mina 
två äldre bröder, Adar och Omed. 
Vi bor i ett övergivet hotell tills 
imorgon. Vi är på flykt. Jag hör hur 
det sprängs utanför, jag blir livrädd 
och skriker. Min äldsta bror Adar 
flyger upp och håller sin hand för 
min mun. 

– Ingen får veta att vi är här, viskar 
han.  
Vi hör fotsteg utanför. 
– Fort, göm er under sängen, viskar 
han. 
– Men du då? 
– Gör som jag säger nu! 
Två män kommer in i rummet. 
– Vad gör du här?!

Dom tar tag i Adar och drar ut 
honom. Jag har en klump i halsen 
och är på väg att börja gråta vilken 
sekund som helst. Efter en stund 
kryper vi fram igen, jag sov inget 
mer den natten för allt jag kunde 
tänka på var min bror. Var är han 
nu? Kommer jag någonsin få se 
honom igen? Hur ska vi klara oss 

nu? Tankarna snurrar i mitt huvud. 
Jag hör Omed gråta men han försöker 
vara stark.

– Vi måste ta båten i morgon, säger 
han. 
– Va? Vad menar du? Vi kan inte 
lämna Adar! 
– Det är för farligt att stanna, om vi 
har tur så kommer vi ses igen.

Nu har jag förlorat alla, alla utom 
Omed. Mamma, pappa, Adar, min 
farmor och farfar. Alla är borta.

Tidigt nästa morgon smyger vi ut till 
båten. Jag får en orange flytväst fylld 
med toalettpapper. Vid båten står 
ungefär 20 personer, på båten finns 5 
personer.

– Ska alla åka i den? frågar jag.

Omed nickar. Han försöker se glad 
och säker ut. Men det är enkelt att se 
att han är livrädd, livrädd för vad som 
skulle hända nu. Precis som jag.

Nu börjar den farliga resan över havet.

Jag som skrivit detta heter Elsa. 
Jag har bott i Sverige hela mitt liv, 
jag har haft väldig tur. Jag bor i en 
villa en liten bit utanför stan, 200 
meter från havet. På sommaren har 
vi alltid åkt ut på havet med vår 
båt. Jag älskar att åka båt, bada 
och simma. När vi är på havet har 
vi riktiga flytvästar och det är noga 
att vi inte är för många i båten 
samtidigt. Men så är det inte för alla 
barn.

Narina fanns inte på riktigt. Men 
tänk dig att du förlorar hela din 
familj, du säljer allt du äger sedan 
åker du på en båt ut på havet. Och 
när du äntligen kommer fram så 
får du veta att du inte får stanna. 
Vi på knatteredaktionen tycker att 
det är fruktansvärt att sånt här får 
hända. Det är ju livsfarligt. Vi vill att 
politiker börjar fatta att det här inte 
gäller en ny rondell inne i stan, detta 
gäller flera tusen liv. De kan inte 
bara strunta i det här. De måste ta 
tag i saken. Vad är det de inte fattar?!

VÅRA 5 TIPS FÖR EN 
BÄTTRE OCH ROLIGARE 

SKOLA:

• Mindre teori i klassrummet.

• Mer lektioner utomhus. Te.x titta på 
naturen i biologin och att man jobbar 

med flera ämnen på samma gång.

• Kreativa lektioner där man jobbar 
med saker som man behöver kunna i 

framtiden.

• Kolla på lite intressanta filmer som 
handlar om det vi ska lära oss i det 

ämnet tex Planet earth.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLI VOLONTÄR PÅ 
SJUMILASKOLAN! 

 
Göteborgs Räddningsmission har inlett 
ett samarbete med Skola i centrum på 
Sjumilaskolan i Norra Biskopsgården 
där vi erbjuder läxhjälp varje onsdag 

till eleverna på mellanstadiet. Vill du bli 
läxhjälpsvolontär? Maila till  

isabella.windolf@raddningsmissionen.se
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Knatteredaktionen har varit på besök på Solrosen, för barn som har en förälder 
i fängelse. När vi steg in så blev vi varmt välkomnade av Anna och Viktoria som 
jobbar på Solrosen. Vi fick sätta upp varsin liten figur med känslan vi hade när 
vi steg in på en tavla. Efter det så fick vi sätta oss i en ring av fåtöljer och soffor 
och göra övningar och lekar som man får göra om man är med i en barn- eller 
ungdomsgrupp som går till Solrosen. I en av övningarna fick vi hålla i en liten 
turkos sten i tur och ordning, när man höll i stenen fick man prata och t.ex. 
säga vad som gjorde en lycklig eller var man kände sig trygg. Sedan fick vi se en 
animerad film om tre barn som hade en förälder i fängelse. Den var väldigt fin 
och man fick förståelse för hur det är för barn som har föräldrar eller andra nära 
släktingar som är frihetsberövade och hur de känner. När filmen var klar fick vi 
diskutera och ställa frågor till Anna och Viktoria. Då fick vi bland annat reda på 
att om man har en fotboja så är det inte en stor kula som man ser i serietidningar 
utan ett litet elektriskt fotband. Därefter fick vi lyssna på en låt som en tjej skrivit 
vars pappa sitter i fängelse. Den allra sista grejen vi fick göra var att sätta upp en 
känslogubbe igen på tavlan som beskrev känslan vi hade när vi skulle gå hem.

Vi har träffat Esmail, en av alla 

ensamkommande ungdomar som flytt till 

Sverige från Afghanistan. Esmail är 18 år och 

bor nu hos en värdfamilj. Tidigare bodde 

han på ett Agapeboende i Göteborg för 

ensamkommande och vi har ställt några 

frågor till honom.

Varför bodde du på Agapeboendet och hur var det?

– För att jag hade ingenstans att bo. Migrationsverket sa att vi 
måste flytta till deras vuxenboende och det låg långt från min 
skola. Därför valde vi att bo här för att kunna gå på skolan. 
Det var bra, vi hjälptes åt att laga mat två och två. Det kom 
människor (volontärer) som hjälpte oss med läxor och som sov 
där på natten. Det kändes jättebra! Det enda som var lite svårt 
var att vi sov 20 stycken i ett rum på madrasser och ibland störde 
vi varandra. Jag kände mig trygg på boendet

Vad är det bästa och sämsta med Sverige?

– Det är bästa är att man kan gå i skolan och fortsätta studera. 
Att jag kan få en utbildning.

Det sämsta? Jag vet inte, faktiskt.

Vad är dina planer om du får uppehållstillstånd?

– Jag ska studera och efter studierna ska jag jobba. Jag vill läsa 
ekonomi och jobba på ett företag.

Planerar du att resa och träffa din familj?

– Ja! Jag har kontakt med dom och jag vill gärna resa och hälsa 
på dem när jag får uppehållstillstånd. Det är jobbigt att de bor så 
långt borta och vi längtar efter varandra. 

Besök på Solrosen

Brev från 
Solrosen
Jag har gått länge på 
Solrosen. Det har varit roligt. 
Nu ska jag berätta om mina 
känslor. Fråga: Hur var det 
när pappa var borta? Det 
var lite dåligt, jag var ledsen 
och arg. Fråga: Vilka har du 
berättat för? Jag har berättat 
för mina närmaste vänner. 
Tips om du har någon nära 
som sitter i fängelse: Om du 
tex har en förälder som sitter i 
fängelse tycker jag du skall gå 
till Solrosen. Solrosen finns i 
Göteborg om du bor där eller 
i Borås om du bor nära där. De 
lyssnar på dig och hjälper dig, 
de är jättesnälla! Om du har 
fått tårar i dina ögon så gör 
dom dig gladare.

Phoebe Thunderman

– Det bästa med 
Sverige är att man 
kan gå i skolan!



14 15

A
Alexanderssons Fastigheter 
Autodesk  
Avero AB 
 
B   
BKK Betongkonsulten AB 
Break s Story Communication

C 
Castellum AB 
Clarion Hotel Post 
Coldforce 
Consular Corps of Western Sweden 
Cordovan Communication 

D
Dagab Färskvaror   
Donsötank Rederi

E
Ektank AB 
Elof Hansson, Göteborg 
Erséus Arkitekter AB 

F 
FAB Agency 
Fiskebäcksloppet 
Frejs Revisorer
Fristads 
Fujitsu 
Furetank Rederi AB

G
Gillis Edman Begravningsbyrå 
Gothia Towers  
Greencarrier
Gunnar Dellborgs Advokatbyrå 
Gärdhagen akustik 
Göteborgs Fryshus 
Göteborgs Hamn 
Göteborgs Posten
Götiska förbundet 
 
H
Hallsås Bygg  
Hogia 

Att stödja Räddningsmissionen kan vara ett sätt för företag att samla de 

anställda kring en gemensam fråga som engagerar. En del företag skänker 

pengar eller varor, andra bidrar med sin kompetens. 

I
Inter Terminals 

J
Juridiska byrån 
Järnartiklar CG Enocson AB

K
Kjellberg & Möller AB, Göteborg 
Klädesholmens Seafood AB
Klädkällaren 
Kortedala Glasmästeri

L
Liba Bröd  
Liljengrens Product AB
Liseberg   
Lundin Fastighetsbyrå, Göteborg 
Lundin Revisionsbyrå, Göteborg  
Luxlight 

M
Manpower
Mediagraphic, Mölndal 
Meltwater 
 
N 
Nordstan

O
OljOla AB 
Odd Fellow, Göteborg 
Ordensällskapet W:6

P
Perse Kommunikation AB 
Pixbo Wallenstam  
Platzer  
Proprius förvaltnings AB

R
Rotary Göteborg-Örgryte

S
Saigon Food 
SCA  
Skyltmax 

Slottskogens Vandrarhem 
Spamdrain AB 
Spotify  
Staples 
Stendahls Reklambyrå
Svenska Mässan 
Svenska Kockars Förening Väst

T
Techsoup
Tingstad Papper AB 
Tulip Food Company
Tärntank Rederi AB, Donsö 
 
U 
Understandit 
 
V/W
Wallenstam, Göteborg 
Wallstreet media
Willys
 
Å
Åkeredshallen Livs AB 

Ö
Öijared Golf & Country 

TACK företagsvänner!

BLI FÖRETAGSVÄN!

Är du intresserad av ett 
CSR-samarbete och få mer 

info vad det innebär att vara 
företagsvän till Göteborgs 

Räddningsmission? 
 

Kontakta Joachim Lundell:
joachim.lundell 

@raddningsmissionen.se 
031-712 12 55

STARTA EN EGEN INSAMLING 
PÅ FACEBOOK! 

Nu kan du enkelt skapa en egen insamling på vår Facebook-
sida! Perfekt om du fyller år och inte vill ha presenter, utan 
hellre vill samla in pengar till något som gör skillnad. 

Gå in på Räddningsmissionens Facebook-sida (facebook.
com/raddningsmissionen) och klicka på ”insamlingar” och 
därefter på knappen ”samla in pengar”. Sedan kan du enkelt 
starta din egen insamling. Och precis som för ett Facebook-
evenemang bjuder du sedan in dina vänner och bekanta att 
skänka en gåva.

Tack för att du är med och gör Göteborg varmare!

Du kan också skänka pengar via bank- eller postgiro.

Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-4441

SWISHA MED HJÄRTAT!

STÖD OSS SOM 
MÅNADSGIVARE!

Stötta Göteborgs Räddningsmission genom att swisha 
pengar direkt till någon av våra verksamheter. Ange 
vilken verksamhet du vill skänka pengar till när du 
swishar. Skriv HEMLÖSHET, UTSATTA KVINNOR, 
UTSATTA EU-MEDBORGARE eller SOLROSEN i 
meddelandefältet så ser vi till att dina pengar hamnar 
rätt. Stort tack för din gåva!

Swish: 900 44 41

Du som regelbundet stödjer Räddningsmissionens arbete; 
passa på att lägga om dina betalningar till autogiro 
och bli månadsgivare. Det betyder att mesta möjliga del 
av din gåva går direkt till det sociala arbetet, eftersom 
administrationen blir minimal. Det blir enkelt och smidigt för 
både dig och oss.

För mer information om hur du blir månadsgivare gå in på 
vår hemsida: www.raddningsmissionen.se/manadsgivare 
Eller ring vår givarservice på 031-712 12 15

St
öd

 o
ss

!



Vi är en idéburen organisation som arbetar med socialt 
arbete på kristen grund. Organisationens uppdrag är att 
uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som 
leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
Nordhemsgatan 12, 413 27 GÖTEBORG  

TELEFON: 031-712 12 00 
E-POST: info@raddningsmissionen.se  

HEMSIDA: www.raddningsmissionen.se  
POSTGIRO: 90 04 44-1, BANKGIRO: 900-4441

SWISH: 900 44 41

Stötta vår barn- och 
familjeverksamhet!

Hjälp oss att genomföra sommarläger, stödsamtal, 
läxhjälpsprojekt och stärka utsatta familjer i Göteborg  

med både akuta och långsiktiga insatser.

Swisha din gåva till 900 44 41  
och märk inbetalningen BARN.


