
 

Anteckningar medborgardialog CVL Hammar 190527 

Grupp 1 - Dari 
”Fler lärarassistenter. Mentorer till nya lärare behövs. Känner oro över hög kostnad för 
kommunen men positivt för barnen med stor skola.” 
”Känner oro över att eleverna har så väldigt olika studiebakgrund när man kommer till 
Sverige, fler grupper med lika bakgrund.” 
“Filmen är bra”. 
“Viktigt med bra lärare. Bra med stor skola, mer resurser.” 
“Bra med resurser till skolan.” 
“Det måste vara en bra planering av genomförandet.” 
“Hög kostnad för kommunen när man vill minska barngrupperna.” 
“Förskolan ska vara nära.” 
“Vad vill barnen? Viktigt vad de vill.”  
“Viktigt med studievägledare så barnen väljer ”rätt” ämnen.” 
“Vi måste integrera oss bättre. Jag vill komma in i samhället. Det tar tid att bli integrerad.” 
“Barn på förskolan delar upp sig i grupper, det är segregering på förskolan.” 
“Vill ha stöd från lärarna.” 
“Att ha en bra planering är viktigt om det ska lyckas med integreringen i en stor skola.” 

Vad det viktigaste är för att barnen ska få det de har rätt till?  
”Kvalitet” 
”Trygghet” 
”Andts-arbetet” 
”Integration” 
”Barnens utveckling” 
”Studievägledare” 

Grupp 2 -Tigrinska 7  
“Skolan är jätteviktig.”  
“Ni måste bygga skolor och se till att det finns utbildade lärare.” 
“Högre lön till lärarna.” 
“Bra arbetsmiljö för kollegialt lärande.” 
“Elevhälsan, kuratorer, bra arbetsmiljö även för eleverna.” 
“Visa filmer för barnen om drogmissbruk.” 

Kan en stor skola kan motverka segregationen som finns idag? Kan man ”tvinga 
fram” en integration?  
“Det är svårare för vuxna än för barn.” 
“Det går fortare för barnen.” 



“Information till föräldrar.” 
“Lugn och ro i förskolan.” 
“Det är smutsigt på smassens.” 
“Dialogen med skolan fungerar.” 
“Väldigt bra (föräldrar-personal emellan).” 
 


	Anteckningar medborgardialog CVL Hammar 190527
	Grupp 1 - Dari
	Vad det viktigaste är för att barnen ska få det de har rätt till?

	Grupp 2 -Tigrinska 7
	Kan en stor skola kan motverka segregationen som finns idag? Kan man ”tvinga fram” en integration?



