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Initiativ trygghet 

Intervju: Stig T. Hasselgård områdesrektor norr 
 

 
Vem är du, och vad jobbar du 
med? 
Jag heter Stig T. Hasselgård och jag är 
områdesrektor i kommunens norra 
del, det vill säga för skolorna i Traryd 
och Strömsnäsbruk.  
 
Du är ju ganska ny på den här 
tjänsten, vad har du fokuserat 
på sen du började här? 
Vi arbetar med att säkerställa en trygg 
och rofull skola för alla våra elever. 
Skall barn utvecklas och lära sig så är 
tryggheten avgörande, dessutom har 
varje elev rätt till en skolmiljömiljö 
som ger den möjligheten att ta till sig 
kunskap. Som det står i Skollagen kap 
5, paragraf 3: Utbildningen ska utformas  

 
på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras 
en skolmiljö som präglas av trygghet och 
studiero. Detta är en av de viktigaste 
legobitarna i att bygga en skola där alla 
kan uppnå goda studieresultat. Vi ska 
ha en trygg och bra arbetsmiljö för 
såväl barn och unga som för oss som 
arbetar i skolan. Arbetet för att 
säkerställa detta är högt prioriterat. 
Därför har vi detta läsåret stramat in 
våra trivselsregler, utökat 
lunchaktiviteter för eleverna på åk7-9 
och öppnat fritidsgården Hålan på 
lunchrasterna. 
 
Varför valde man att lägga 
fokus på just den frågan? 
Under senaste läsåret var det en del 
situationer som präglade framförallt 
högstadiet i Strömsnäsbruk. Det ledde 
till att en del elever på högstadiet 
kände sig otrygga i skolan. En trygg 
och trivsam skolmiljö är otroligt 
viktigt dels ur ett hälsoperspektiv men 
också för elevernas måluppfyllelse. 
Om skolan är mindre stökig trivs man, 
och man mår mycket bättre. Det 
möjliggör också för eleven att på ett 
bättre sätt, nå upp till sina  

 
målsättningar och på sikt, att man 
uppnår de krav som ställs för att man 
ska kunna komma in på gymnasiet.  
 
Vilka effekter har ert arbete 
haft? 
Våra skolor i område norr har blivit 
mer inbjudande och välkomnande! Vi 
har också fantastisk personal som 
brinner för att alla barn skall känna sig 
trygga och få de bästa förutsättningar 
för att nå upp till sitt bästa jag. Den 
känslan ska vi bygga vidare på! Mitt 
mål är att bygga vidare på, och 
förbättras allas arbetsmiljö. Skolan ska 
vara en attraktiv plats att komma till. 
Detta arbetet är långsiktigt och inget 
man vänder på några veckor, men vi 
är en bit på väg, säger Stig. Vi har 
redan ett engagerat föräldraråd där vi 
nyligen har haft vårt första möte 
tillsammans, där vi bland annat pratat 
om skolans nybyggnation. I 
Strömsnäsbruk kommer nämligen en 
ny F-6 skola att byggas där 
vårdnadshavare, personal och elever 
skall få möjlighet att tycka till och vi 
har ett engagerat föreningsliv som kan 
ge barn en meningsfull fritid. 

 

Vad har vi gjort?  
• Nätverksträff med Livsstil 

Kronoberg om brottsförebyggande 
arbete. 

• Fortsatt kontakt med Malmö, 
Göteborgs och Lunds universitet. 

• Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågors (MUCF) 
kunskapskonferens om 
civilsamhället.  

• Utfört trygghetsdialoger i 
Strömsnäs och Traryd. 

• Övning med krisledningen. Tryggare tillsammans! 
Kontakt: initiativtrygghet@markaryd.se 

 

Vad händer framöver? 
• Fortsatta möten inom delprojekten med 

representanter från skola, civilsamhället 
och näringslivet. 

• Trygghetsdialoger med pensionärer och 
ungdomar i kommunen. 

• Föreläsning med forskare från 
Göteborgs och Malmös universitet 
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• Tryggare Sveriges föreläsning om 
brottsprevention i skolan. 


