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Så ska nya
husen se ut
{I dag kan SN visa hur fyra- och
femvåningshusen vid Femörekanal 
i Oxelösund ska se ut. Intresset för
bostadsrättslägenheterna sägs från
byggbolag och mäklare vara stort.
Men närboende är inte alls intresse-
rade av några höga hus till grannar.
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{ Slutkurser fredag 20/5: Stock-
holmsbörsen –0,11%, Nasdaq +0,19%,
Dow Jones –0,20%

Ikväll är det �nal i schlager-EM i Kiev. Vi får hålla tummarna för Martin
Stenmarck när han framför Sveriges bidrag ”Las Vegas”. I bilagan Hela hel-

gen får du veta allt du behöver veta inför schlagerkvällen. Så laddar Martin. Så ser
startfältet ut. Så röstar du.
I bilagan möter du Kerstin Andersson – en busig rektor som värnar om eleverna.
Och testpatrullens Fredrik Gustavsson slirar loss i speedway.

H E L A  H E L G E N

PORTRÄTTETTESTPATRULLEN

Martin – det är bar å åk!
Stenmarks klassiska ord kanske håller även i dag, ämnat till en annan Sten-
marck? I  �nalen i schlager-EM deltar Sverige, liksom de nordiska grannarna

Norge och Danmark. Totalt är det 24 olika bidrag som tävlar om topplaceringen.
Med låten ”Las Vegas” ska Martin Stenmarck med sina fyra dansare försöka

kamma hem både dans- och sångpoäng. Själv är han övertygad om att presentera
det bästa shownumret. Håll tummarna och ring och rösta på din favorit ikväll. 

Hela helgen
LÖRDAGEN DEN 21  MAJ  2005

PLOCKET

Allt du bör veta om �nalen

V E C K A  2 0  /  G R U N D A D  18 9 3 L Ö R D A G E N  D E N  2 1  M A J  2 0 0 5 1 2  K R  ( H E M B U R E N  Å R E T  O M  5 : 9 0 )

341

Dygnet runt  0155-767 70TIPSA SN! På www.sn.se Prenumeranter annonserar gratis via www.sn.sePRENUMERANTFÖRMÅNNYHETER DYGNET RUNT

Östra Svealand: 
Växlande
molnig-
het och
regnskurar.
Omkring 16 grader.
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V Ä D R E T  Det sista 

vi vill 
är att jaga 
ungdomar 
på moped.
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Din bästa
bilaffär

Norrköpingsvägen 3, Nyk. Tel 0155-20 90 00
V:a Kvarng 13, Nyköping, Tel: 2108 43

Tänk mattor ... tänk

med bandkant
Välj färg och storlek själv

MattorMattor
NYTT KÖK PÅ FYRA
(4) TIMMAR 

Svärtavägen 25 (gamla Tingsborg)

070-4021122

Ring för kostnadsfritt
hembesök!

PASSAR TILL ALLAKÖK OAVSETTÅLDER

BYT BIL
HOS

Norrköpingsvägen 15. Tel 0155-217935
Hemsida: www.stenwestbil.se

Teknik, service
och underhåll
– när kunskap spelar roll

0155-20 52 60

{ Personal på försäkringskassan i Sörm-
land har under �era års tid fått 500 kronor 
i bonus för varje sjukskriven de föreslagit
för förtidspension.

För att beta av ett stort antal ärenden
som legat i kö för utredning har försäk-

ringskassans handläggare erbjudits övertid
på beting.

Försäkringskassans länsdirektör Solveig
Lindblom tycker att systemet fungerat bra,
men säger att det på grund av pengabrist
inte används längre. På riksnivå har den

betingade övertidsersättningen fått hård
kritik och därför upphört.

– Bonussystemet kunde uppfattas som
att man skulle stimulera att �ytta folk till
sjukersättning, säger Curt Malmborg, För-
säkringskassans generaldirektör. SIDAN 6 

Förtidspension gav
500 kronor i bonus 

{Den som är trygg i skolan jobbar
bättre och lär sig mera. Därför satsar
Kungshagens Montessoriskola på

något helt nytt inom svenskt skol-
väsende: En egen må bra-coach.

Coachen heter Lotta Fogel, och

har sedan i augusti förra året jobbat
med både elever och personal.

Att hon haft en gynnsam e�ekt på

arbetsklimatet råder ingen tvekan
om. Eleverna vittnar om tryggheten
att ha någon att prata med. SIDAN 7 

Att hålla fast en papperslapp mellan sitt eget huvud och en annans axel kräver samarbete, närhet och kommunikation. Må bra-coac hen Lotta Fogel kör
igång övningen med från vänster Beatrice Hedström, Åsa Frändberg, Elias Miringa, Joel Siljefelt, Ami Jammeh och Gabriella Rediu s. F O T O :  J E N S  A LV I N   

Första skolan med egen må bra-coach

Brevbäraren Folke Harrysson ska få en
bättre arbetsmiljö. F O T O :  J E N S  A LV I N   

Felplacerade lådor
skadar brevbärare
{I Nyköping, Oxelösund, Trosa och
Gnesta �nns drygt 1 200 felaktiga
postlådor och brevinkast. För brev-
bärarna innebär det påfrestningar för
kroppen och kan leda till arbets-
skador. SIDAN 40 

K U LT U R & N Ö J E }

Löpsedlars skrikiga
budskap blev konst
{Sex, sjukdomar och dokusåpakän-
disar. Under ett års tid har Lisbeth
Sommarström och Annika Haglund
samlat på kvällstidningarnas löpsed-
lar. Nu gör de en installation för att få
�er att fundera på hur de skrikiga
budskapen påverkar oss. SIDAN 4 

S P O R T }

Talang platsar 
inte hos Bissarna
{I dag spelar Bissarna en hysteriskt
viktig match borta mot Bollstanäs.
Efter fyra raka förluster måste det för-
modade topplaget snart börja plocka
poäng. Men man gör det utan super-
talangen Kweku Turksson. Han plat-
sar inte. SIDAN 17 
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N Y K Ö P I N G }

Bättre sammanhållning och
färre sårande ord. Mera mod
att säga ifrån och färre bråk.
Åttorna vid Kungshagens
Montessoriskola i Nyköping är
överens – att ha en må bra-
coach på skolan är kanonbra.

Den som är trygg i skolan job-
bar bättre och lär sig mera. Så
resonerade deras rektor, vars
skola är först i landet med att
anställa en egen må bra-coach.

Coachen heter Lotta Fogel,
och sedan i augusti förra året
jobbar hon för att stärka väl-
måendet hos elever och perso-
nal.

”Åttan” Elias Miringa är sär-
skilt nöjd med må bra-passen,
som lärarna brukar leda. Då
ger eleverna varandra massage
med lugn musik i bakgrunden.

– Man slappnar av, och mår
så bra efteråt, berättar han.

När skolkamraten Mio för-
svann vid tsunami-katastrofen
i Thailand, var det många
känslor som trängde fram.

– Då var det jätteskönt att ha
Lotta. Med henne vågar man

prata om vad som helst, tycker
Elias klasskompis Beatrice
Hedström.

Hon blir plötsligt full 
i skratt, och påminner de and-
ra om ”potatisövningen”.

– Vi �ck potatisar som vi
skulle lära känna och döpa. Då
tänkte vi att ”nu har de blivit
helt knäppa...”.

Men efter ett tag hade alla
fattat poängen:

– Tanken var att förstå att
alla, människor som potatisar,
har olika egenskaper. Det gäl-
ler bara att hitta dem, förklarar
Alies Hellsten, som också går 
i åttan.

I samma klass går Åsa Fränd-
berg. Hon tycker att samman-
hållningen i klassen är bättre
efter alla övningar och samtal.
Att eleverna har blivit bättre på
att prata med varandra, och
inte bara med de kompisar
som står närmast.

Hon berättar om ”sänk-
ningsboken”, där dumma sa-
ker de säger och gör mot var-
andra skrivs upp och gås
igenom.

– Det är jättebra att få veta.
Man kanske har gjort fel mot

någon utan att ens märka det
själv, säger Alies Hellsten.

Hon får medhåll av lärarna
Cecilia Engstrand och Caroli-
ne Brandt, som blivit medvet-
na om att även de har gjort sig
skyldiga till ”sänkningar”.

–Nu vet alla att det är OK att
säga ifrån, och det ger ju oss
chansen att ge en förklaring och

be om ursäkt. Dessutom har det
blivit mycket lugnare i klassen
när alla vet att det inte är farligt
att ha olika åsikter, säger de.

Till sist en praktisk övning.
Lotta Fogel delar in eleverna 
i fyra grupper med tre i varje,
och ger dem varsin näve pap-
perslappar. Så många lappar

som möjligt ska hållas fast
genom att trycka olika kropps-
delar mot varandra – hand mot
fot, huvud mot mage, rumpa
mot höft.

– Ni ska träna kommunika-
tion, samarbete och närhet. Jag
ger er order, men hur de ska
utföras får ni lösa inom grup-
pen, instruerar hon.

Alla ger sig i kast med uppgif-
ten utan att tveka – trots att det
innebär avsevärd kroppskon-
takt, även mellan kille och tjej.

Efteråt syns glada ansikten,
och någon hojtar ”mera!” Ett
bättre kvitto på nyttan med en
må bra-coach �nns knappast.

Carina Fredrixon
carina.fredrixon@sn.se 0155-767 52

Hagberg vill skrota AMS i Sörmland
S Ö R M L A N D }

Lägg ner AMS i Sörmland,
säger riksdagsledamoten Lise-
lott Hagberg (fp). Hon pekar
på att 1 435 akademiker nu
går arbetslösa i länet, vilket är
en ökning med 493 personer
sedan april 2002.

Det är absurt, säger Liselott
Hagberg, att staten har som
mål att hälften av alla som går

ut gymnasiet
ska fortsätta
med högsko-
lestudier,
samtidigt som
en stor mängd
högre utbil-
dade går utan
jobb.

– Arbetsför-
medlingarna

måste ersättas av förmedlingar
som är specialiserade på olika

yrkeskategorier. Dagens ar-
betsförmedlingar är anpassade
till personer med låg utbild-
ning.

Enligt riksdagsledamoten är
det tydligt att arbetsförmed-
lingarna inte klarar av att hjäl-
pa människor med högre ut-
bildning.

– Man kan ha särskilda aka-
demikerförmedlingar och det
behöver inte nödvändigtvis

vara staten som driver dessa.
Det kan lika gärna vara privata
initiativ och bemanningsföre-
tag, som förstår akademikers
villkor.

Liselott Hagberg tycker att
hela idén med den nuvarande
statliga arbetsmarknads-
styrelsen är fel.

– Visst kan man ha en myn-
dighet som samlar in statistik.
Men dagens passiva AMS-

politik måste ersättas med en
tydlig strategi för nya jobb.

Liselott Hagberg stödjer sig
på den rapport som Saco pre-
senterade i mars 2005. Den
visar att arbetsförmedlingen
oftast inte kan ge lämpligt
stöd till arbetslösa akademi-
ker.

– De arbetslösa får utbild-
ningsplatser, när det i själva
verket behövs nya jobb. Dess-
utom måste inte alla bli an-

ställda. De kan ta egna initiativ
och bli företagare.

Men då krävs enklare regler,
sänkt skatt och professionell
guidning, säger folkpartisten,
som anser att arbetslösheten
bland välutbildade är ett full-
ständigt misslyckande för
socialdemokraternas arbets-
marknadspolitik.

Åsa Lundqvist
0155-767 58 

asa.lundqvist@sn.se

Därför gillar eleverna sin coach

Liselott 
Hagberg, fp

Åttorna Elias Miringa, Åsa Frändberg och Beatrice Hedström �xar lätt den närhet som krävs för att med kropparna mot varandra h ålla fast små papperslappar. Alla tre har haft glädje och nytta av sin 
må bra-coach, Lotta Fogel (till vänster). F O T O :  J E N S  A LV I N   

{Om rektorn mår bra, gynnar
det lärarnas arbetsklimat. Om
lärarna mår bra, gynnas elever-
nas självförtroende och de får
lättare att lära.

Det låter så enkelt och rätt 
– men i praktiken �nns det
många hinder på vägen mot en
god psykosocial miljö på våra
skolor.

Att anställa en coach, som är
till för minsta elev upp till
högste chef, ger en helhetsbild
som gör rollen speciell:

– För oss har det inneburit
massor av bra saker.Till exem-
pel har vi kommit närmare
varandra, både inom personal-
gruppen och bland eleverna.Vi

samarbetar
bättre och
törs prata
mera om det
som är svårt,
säger Montes-
soriskolans
rektor Maria
Eneqvist.

Coachen
själv, Lotta
Fogel, är lä-
rare i botten.
Har pluggat

beteendevetenskap, samtals-
metodik, ledarskap och pro-
jektledning, och är numera di-
plomerad coach.

Till hennes uppgifter på sko-

lan hör bland annat må bra-
pass med personalen samt in-
dividuell coaching kring lärar-
roll och personlig utveckling.
Lotta Fogel stöttar eleverna
med samtal, både enskilt och 
i grupp, och hjälper till vid
klassens må bra-pass. Dess-
utom ingår hon i elevvårds-
teamet, där även föräldrar kan
få stöd.

Hon tycker att �er skolor
borde satsa på en coach, och
menar att alla tjänar på det.

– Samhället är så rörigt i dag,
och ger så många intryck och
valmöjligheter. Därför behövs
vuxna som kan föra samtal
kring till exempel våra värde-
ringar, och se vad de betyder 
i vår vardag.

Carina Fredrixon

Målet är att alla ska må bra

{Kungshagens Montessoriskola
har 190 elever mellan fem och 16
år.
{Coachingprojektet pågår i ett
år. Därefter ska arbetssättet leva

kvar på skolan, men då utan fast
anställd coach.
{Projektet betalas med skolans
egna medel samt EU-pengar.

Fakta / Coaching på Kungshagen

Maria Ene-
qvist, rektor
vid Kungs-
hagens Mon-
tessoriskola.


