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Lärare: Kommunen ville skrämma mig
Blogginlägget ledde till en kallelse till kommunens personalkontor för ett "samtal" om lojalitet mot
arbetsgivare och yttrandefrihet. Det blev ett obehagligt möte.

- Det vara helt uppenbart att de ville skrämma mig. De ville få mig att säga att jag har gjort fel, säger
Helena von Schantz.
Hon är politiker inom Folkpartiet i Valdemarsvik, lärare i Norrköping och en frispråkig bloggare, framför
allt i skolvärlden. Men hennes ord sticker i ögonen på vissa.
Upprinnelsen till mötet visade sig vara ett blogginlägg om en föreläsning som Norrköpings kommun hade
arrangerat i september för lärare som skulle sätta betyg för första gången. Föreläsaren Christian Lundahl,
pedagogikforskare i Uppsala, var uppenbart motståndare till betyg, vilket fick Helena von Schantz att dels
kritisera föreläsningen, dels kommunen som valt att bjuda in denna person i en tid där betygssystemet
skulle sjösättas.
- För mig rimmar det lika illa som om jag skulle stå inför mina elever och prata om hur dåligt det är med
betyg samtidigt som jag ska sätta betyg.
Kallad till möte
Två veckor efter sitt blogginlägg fick Helena von Schantz en kallelse till personalkontoret via sin chef,
rektorn på Djäkneparkskolan. Hon fick alltså ingen egen kallelse. Mötet skulle äga rum inom två dagar
och Helena von Schantz fick inte veta vad mötet skulle handla om.
- Jag mejlade och frågade, men fick bara veta att det var ett samtal om yttrandefriheten. Jag anade oråd
och kontaktade facket och hade tur att de kunde med så kort varsel.
Elevernas ambassadör
Mötet blev en obehaglig upplevelse. Helena fick möta sin chef, två representanter från kommunen,
projektledaren för Skola 2011 och förhandlingssekreteraren från personalkontoret.
- Det började med att jag fick beskriva hur jag såg på lojalitet och att vara en god ambassadör för
kommunen. Jag anser att det är eleverna och medborgarna jag är ambassadör för.
Personligt påhoppad
Det visade sig att Christian Lundahl hade kontaktat projektledaren i kommunen då han upplevt
blogginlägget som ett personligt påhopp. Han undrade om detta var Norrköpings officiella ståndpunkt och
kommunen bestämde sig för att ta Helena i örat. Men Helena von Schantz har bestämt sig för att ingen ska
kunna påverka hennes debatterande, därför har hon även bloggat om själva mötet och hur kommunen
hanterat det hela.
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- Jag vet att det kostar mig karriärmässigt, jag är inte populär på förvaltningen. Men jag är i en sådan
position, där jag ständigt är bevakad och synlig, jag har får ett stort stöd och det måste jag ta vara på. Det
är mitt vapen.
Är det värt det?
- Ja, absolut, det är nödvändigt om vi ska lära våra elever kritiskt tänkande och mod att stå för sina åsikter.
Skolan är för viktig för att skyffla missförhållanden under mattan.
Hon tycker att lärare har en extra viktig uppgift att våga debattera.
- Vi är satta att ansvara för demokratiutveckling hos den uppväxande generationen.
Fotnot: Länk till Helenas blogg är http://helenavonschantz.blogspot.com.
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Foto: Laura Mendelin
-Kommunens sätt att sköta det här, att kalla till ett sådant här möte och sätta mig en i en utsatt
situation, är en form av maktmissbruk, säger Helena von Schantz, utvecklingsledare på
Djäkneparkskolan. Foto: Laura Mendelin
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