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Godmorgon Falkenberg! Kanske har det varit en rekordhelg. Åtminstone temperaturmässigt sett.  
15 minusgrader är... kallt. Men lördagens jobbutflykt till Sjönevadssjön innehöll både sol, grillad korv och  
trevligt folk så fotografen klagade inte. Inte reportern heller. 

Ny metod. Niclas Andersson, idrottslärare, och Karin Hultskär, rektor för grundskolan på Hjortsbergsskolan, berättar att införandet av gula och röda kort 
har förbättrat arbetsklimatet i klassrummen. ”Det har blivit lugnare och den som får ett gult kort skärper sig”, säger Niclas Andersson. Bild: HåkAN JoHANSSoN

Lärarna delar ut 
gula och röda kort
Allt för att få ett bättre arbetsklimat i klassrummen
FalkeNberg. Hjorts-
bergsskolan vill få 
bättre arbetsro på lek-
tionerna. Därför har 
ett system med gula 
och röda kort införts  
i vissa klasser.
Hjortsbergsskolans rektor 
för grundskolan, Karin Hult-
skär, har introducerat ett 
nytt sätt för att skapa bättre 
studieklimat i vissa klasser 
på skolan.

En idrottslärare fick i hös-
tas möjligheten att dela ut 
gula och röda kort för att få 
lugn och ro på lektionstid. 

– Det är viktigt att elev-
erna känner sig trygga, res-
pekterar och lyssnar på var-
andra och vad läraren säger. 
Det här är en åtgärd för att 
stimulera arbetsron och 
elevernas lärande, säger 
hon. 

Om eleven inte lyssnar or-
dentligt eller uppträder stö-
rande kan läraren utdela ett 
gult kort i stället för att av-
bryta undervisningen med 
tillrättavisningar. 

Är händelsen av mer all-
varlig karaktär kan läraren 
dra upp det röda kortet vil-
ket resulterar i att eleven 

tvingas lämna lektionen en 
stund. 

Bedömningen är subjek-
tiv, det vill säga det är upp 
till läraren att bestämma 
från fall till fall vilken åt-
gärd som ska utdelas. Sko-
lan kontaktar även föräld-
rarna om ett rött kort utde-
las. Skulle en elev dra på sig 
tre röda kort kallas både 
elev och föräldrar till skolan 
för samtal. 

Så här säger idrottsläraren 
Niclas Andersson som pro-
vade metoden i höstas:

– När vi till exempel hade 
höjdhopp så lyssnade en 
del inte riktigt. När de hop-
pade hamnade de vid sidan 
av madrassen och på rib-
ban. Då blir man ju lite rädd 
och känner att nu får ni 
vakna så att ni förstår in-
struktionerna, säger han.
Hur fungerar det i prakti-
ken?

– Jag kan säga till en elev 
att ”nu får du gult kort, för-
står du varför?”. Sedan för 
man ett resonemang med 
eleven efteråt. Det har hänt 
två gånger att någon fått 
rött kort. Då får man sätta 
sig på läktaren några minu-
ter. Sedan går jag fram och 
pratar med eleven om vad 

som hänt, säger Niclas An-
dersson.

De gula och röda kortens 
entré, som är hämtade från 
idrottens värld, har gett en 
positiv effekt och sedan för-
ra veckan används de även 
i andra lektioner.

– Vi ser det inte som ett 
bestraffningssystem. Det är 
ett sätt att öka säkerheten 
och förbättra klimatet  
i klassrummen. Vi jobbar 
med de här frågorna i alla 
grupper och i alla klasser.  
I det här sammanhanget 
tycker vi att den här meto-
den fungerar, förklarar Ka-
rin Hultskär.
Vad säger elever och för-
äldrar om det här tillta-
get?

– Eleverna är införstådda 
med det och de önskar ar-
betsro och tycker att det är 
värt att pröva. Vi har inte 
diskuterat korten specifikt 
med föräldrarna. Däremot 
har vi diskuterat trygghet 
och studiero med föräldrar. 
Här har vi en gemensam 
önskan att den ska öka,  
säger hon.

Pär lindqvist 

Så fördelas 
dina pengar
FalkeNberg. Vad går 
dina skattepengar till? 
Svaret kan du få på 
kommunens hemsida.

I veckan lanserades nämli-
gen ”skattevisaren” på fal-
kenberg.se. Genom att en-
bart knappa in sin månads-
lön (innan skatt) så kommer 
det upp en redovisning vart 
kommunskatten, 20 procent, 
går till.

– Själva grunden är att po-
litikerna vill att medborgare 
ska ha möjlighet till en ökad 
insyn. Ingrid Sennerdal (kva-
litetsstrateg) såg en artikel  
i DN om några studenter  
i Uppsala som startat skat-
tekollen på nätet. Hon tyckte 
det lät som ett bra sätt att 
visa upp vart skattepengarna 
går till och frågade mig om 
vi kunde skapa en sådan mo-
dul och lägga ut på sidan, be-
rättar Mattias Törngren, it-
ekonom på kommunen.
Hur stort tror du intresset 
är bland invånarna i Fal-
kenberg?

– Jag tror att de rent gene-
rellt kan vara rätt nyfikna på 
den. Många här på kommu-
nen har gått in och tittat. Det 
är ju inte alldeles enkelt att 
se det genom årsredovis-
ningar.

Kommunen har utgått 
från 2012 års budget och 
knappar man in sin månads-
lön får man en redovisning 
både i kronor och i procent 
vart pengarna tar vägen.

Fler liknande tjänster på 
kommunens hemsida är på 
gång. Bland annat planerar 
barn- och utbildningsför-
valtningen att införa en 
kommunikationsplattform.

Pär lindqvist 
010-471 52 63  
par.lindqvist@hn.se

så här fördelas 
kommunalskatten
Om du exempelvis tjänar 
25 000 kronor före skatt 
betalar du 4 988 kronor  
(20 procent) i kommunal-
skatt.

Så här ser fördelningen ut:
• Barn- och utbildnings-
nämnden 2 209 kr (44,3 
procent)
• Socialnämnden 1 956 kr 
(39,2 procent)
• Kommunstyrelsen 362 kr 
(7,3 procent)
• Kultur- och fritidsnämn-
den 249 kr (5 procent)
• Tekniska nämnden 169 kr 
(3,4 procent)
• Miljö- och hälsoskydds-
nämnden 16 kr (0,3 pro-
cent)
• Bygglovsnämnden 16 kr 
(0,3 procent)
• Överförmyndarnämnden 
8 kr (0,2 procent)
• Revisionen 3 kr (0,1 pro-
cent)

c  Vi ser det inte som ett bestraffnings-
system. Det är ett sätt att öka säkerheten och 
förbättra klimatet i klassrummen. Vi jobbar 
med de här frågorna i alla grupper och i alla 
klasser.  I det här sammanhanget tycker vi att 
den här metoden fungerar.
kARiN HuLTSkäR, rektor för grundskolan på Hjortsberg


