
Den nationale skolefred annonceredes for første gang i 
Åbo på Kunstmuseumsbakken. 4000 skolebørn, lærere 
og rektorer samledes til denne historiske begivenhed. 
Meningen bag skolefreden var at fremme velfærdet 
og sikkerheden i skoler. I dag, den 19.8.2020 er det 
skolefredens 30-års jubileum. Ved denne ære, erklærer 
vi nu endnu en gang skolefreden til alle skolebørn, 
børnehavebørn og studenter i Turku, idag ved Veritas-
stadionet.

Skolen skal være et sted, hvor det er sikkert at være. 
Der skal findes venner og voksne, som man kan 
stole på. Man kan selv gøre andre glade ved at være 
hjælpsom og retfærdig. Envher har ret til skolefred, 
og vi har alle ansvar for at forme skolen så den har 
et sikkert miljø. Det er godt at huske Musketerernes 
motto “én for alle og alle for én”. Det vigtigste ved 
skolefreden er lighed, hvilket vi valgte som årets tema. 
Lighed kan man vise ved at holde en ven i hånden. 
Dette skildrer årets motto “hånd i hånd”. Mottoet blev 
valgt inden Coronavirusen begynde at sprede sig i 
Finland. Med mottoet “hånd i hånd” vil vi vise at selv 
om det til tider er vigtigt at holde afstand, på grund af 
sanitære forhold, er det også vigtigt at støtte sin ven og 
være psykisk nærværende i svære tider.

Hvad betyder temaet lighed for dig?
Lige meget hvordan du er, hvor du kommer fra eller 
hvilket tøj du går med, er du altid lige så meget 
værd som andre. En åben og positiv indstilling 
til nye mennesker og oplevelser er nøjlen til alt. 
Gennem skolefreden kan vi udføre de kloge ting som 
Muumiernes mor har lært os, ved at prøve på at se den 
gode side i alle. Når man tager sin skolekammerat i 
hånden, viser man, at man står ved deres side og er der 
for at hjælpe dem. Samtidig bliver man selv glad.

Man kan ikke bygge skolefreden alene, det skal gøres 
sammen. I skolen behøver man dog ikke være alles 
ven, men man bør acceptere alle som de er. Det er 
godt at tænke på præsidentens vise ord: “Det vigtige er 
ikke den fysiske kontakt men det mentale nærvær og 
venskab.”

Glædelig og venskabsfuldt skoleår til alle hånd i hånd!
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