I huvudet på
På Svalnäs förbereder vi oss just nu för årets skolavslutning!
De allra flesta av våra elever lämnar oss med ökade kunskaper,
bättre självförtroende, tro på egna förmågor, tillit till
vuxenvärlden, strategier för lärande, färdigheter i socialt samspel
och framförallt - en tro på en egen framtid.
Till Svalnäs kommer elever som haft det svårt både i skolan och i
livet, ofta under många år. Eller som en mamma skrev till oss…

"Mitt barn föddes den dagen då körbärsträden slog ut i blom, det verkade som om hon föddes med ett leende på
smyg i sitt lilla ekorransikte. Åren gick och mitt lilla ekorrbarn växte och var nästan alltid glad och full av liv…Så var
det dags för skolstarten, förskoleklass med snälla fröknar och många barn. Mitt barn tröttnade snart och tog på sig
sina gula och gröna stövlar och traskade hem till dagmamman. Men det gick ju inte, i skolan skulle hon vara för hon
var ju 6 år. Men i skolan fick man inte ta vatten i hinkar och göra lervälling… då tog min lilla ekorre sin hink med
sand och sänkte ner den i toaletten för där fanns vatten hon nådde. Det blev stopp i några toaletter den dagen. Sedan
kom den riktiga skolan och med den blev min ekorre ledsen och fick huvudvärk, kompisarna tyckte hon var
annorlunda och dum ibland, främst flickorna. Så de gav igen med att klippa sönder kläder och retas. Mitt barn blev
ledsen och rädd och jag förstod ingenting, kände mig maktlös och ledsen och rädd. Åren gick och skolor byttes ut,
men min ekorre fortsatte ta sina färgglada skor och gå hem.
Tills vi kom till Svalnäs, här blev mitt barn glad igen och vi båda lärde oss sakta sluta vara rädda. Jag upptäckte att
det fanns andra som tyckte om min unge och såg det fina i henne som jag alltid sett så…
Tack för allt ni gett oss! /Mamma"
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