UTLYSNING AV
skolfreden 2018
Hur skulle du kunna påverka din omgivning? Är du
medveten om hur stor inverkan små gärningar kan ha?
Har du någonsin funderat på hur mycket du faktiskt kan
påverka olika saker?
Idag utlyses skolfreden nu för 28:e gången. Temat för
det nya läsåret är hur vi kan påverka vår omgivning och
hur små gärningar kan ha stor inverkan.
Det finns många olika sätt att få sin röst hörd. Kanske
det mest kända sättet är att gå med i sin skolas elevråd,
som kan påverka mycket av det som händer i skolan.
I många lågstadieskolor finns vänelever som hjälper de
yngsta eleverna komma igång med att möta de nya utmaningarna. Väneleverna ska vara goda förebilder för
sina yngre skolkamrater. På högstadiet arbetar väneleverna för att öka trivseln i skolan, bidrar till en god atmosfär och hjälper de nya eleverna med att komma in
i den nya skolgemenskapen. Inom gymnasie- och yrkesskolor motsvaras vänelevsverksamheten av skolornas tutorprogram.
Alla vill inte nödvändigtvis vara aktiva inom elevrådet eller vänelevsverksamheten, men vi får inte glömma att
alla, både elever och personal, med små gärningar kan
göra stor skillnad i vardagen. Ett enkelt leende eller några ord från dig kan ha stor betydelse för hur din klasskamrat upplever dagen!
Genom att inte mobba andra utan istället vara en vän till
alla och acceptera dem som de är kan du på ett avgörande sätt bidra till trivseln i skolan. Också i sociala medier kan du sprida glädje och förbättra andras dag till
exempel genom en vänlig kommentar till någons bild.
Alla de här sätten att påverka kan göras till en del av
vardagen, och alla delar är lika viktiga! Vare sig du tar
djärva initiativ för hela elevkåren eller ger din kamrat ett
leende så är det du gör viktigt för din skola.
Du kan påverka. – Ett leende hjälper!

