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Detta är det andra numret i serien om inomhusmiljön
i skolan. Många har hört av sig med både insändare
och kommentarer vilket vi tycker är mycket positivt.
Inomhusmiljö i skolan ﬁnns hur mycket som helst
att skriva om vilket gör att vi får säkert anledning
att återkomma i detta intressanta ämne i tidningsnummer längre fram.
I detta nummer har vi fokuserat på ljud i alla dess
former, ni kan i reportaget läsa om att brister i
skolans ljudmiljö är en arbetsmiljöfråga.
Vi har också talat med en vaktmästarproﬁl som säger
så här! ”Jag jobbar lite annorlunda än vad en vanlig
vaktmästare gör. Jag är lite av elevernas storebror eller
farbror kan man säga. Jag är en kontaktperson och en
extra vuxen på skolan”
Vi tror att många vaktmästare känner igen sig i denna
beskrivning. Det kan vara skönt att veta hur många
olika och viktiga funktioner en vaktmästare faktiskt
har i sitt dagliga arbete.
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Tema: inomhusmiljö i
skolan - del 2 - AKUSTIK
Vi ska fortsätta titta på hur inomhusmiljön är i våra skolor.
I det här numret ska vi fokusera på hur ljud och akustik
påverkar arbetsmiljö, elever, lärare och övrig personal samt
vad som kan göras för att förbättra den. Ljudmiljö är
ett område som många privata företag arbetar mycket
med för att vara en attraktiv arbetsplats.
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TEMA: INOMHUSKLIMAT I SKOLOR - AKUSTIK

Johan Götesson

Andreas Hultfeldt

Vi tog kontakt med Johan Götesson och Andreas Hultfeldt
på Akustikmiljö för att få veta mer om vad de kan
hjälpa till med för att förbättra ljudmiljön.
Hur ser det då ut på en av landets
största arbetsgivare – skolorna?
Undersökningar visar att i skolor, förskolor
och på fritidshem är det inte ovanligt med
genomsnittliga ljudnivåer på över 70 decibel.
Kan en sådan miljö ge barn, elever, pedagoger
och övrig personal rätt förutsättningar att
göra det de ska – kommunicera, lära sig och
undervisa?

Brister i skolans ljudmiljö är en
arbetsmiljöfråga.
I en undersökning uppgav två av tre lärare att
de hade problem med ljudmiljön på jobbet i
stort sett varje vecka. Samma undersökning
visar dessutom att 57 procent av lärarna har
svårt att höra vad eleverna säger i klassrummet.
Sådana kommunikationsproblem gör det
svårare för både lärare och elever att göra ett
bra jobb i skolan.
Traditionellt så handlar bullerföreskrifter bara
om hörselskadligt buller. Men även störande
buller är ett arbetsmiljöproblem och det är

buller från andra människor som stör mest.
Aktivitetsljud som röster, skrammel, skrapande stolar, steg och så vidare är de ljud som
stör mest i skolan. Är rumsakustiken dålig
reflekteras alla aktivitetsljud och förstärker
det ytterligare. Det för med sig att det blir
svårt att tala i normal samtalston som är cirka
60-65 decibel. Ljudnivåer i skolan/förskolan
ligger ofta på cirka 65–78 decibel (Arbets- och
miljömedicin, Uppsala 2009). För att en röst
ska höras behöver den vara cirka 10 decibel
högre än bakgrundsljudet. Det innebär att i en
miljö där bakgrundsljudet ligger på 60 decibel
måste lärarens röst ligga på 75 decibel för att
barnen ska höra ordentligt – och det är nästan
att skrika. (Källa: Hörsellinjen)

Hur jobbar ni ut mot våra skolor?
”Skolorna är en av våra stora kundgrupper.
Men tyvärr är de lite mer eftersatta än vad de
privata företagen är. Vi upplever ofta att de
privata företagen tar problemet mer på allvar”,
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säger Johan Götesson, Creativ Director på
Akustikmiljö. ”Vi har varit inblandade på flera
ställen där skolans desperata lösning har varit
att eleverna arbetar med hörselskydd för att
kunna få lugn och ro”, berättar Johan Götesson.
”Men där har vi kunnat gå in och hitta bättre
lösningar som både barn och pedagoger varit
mycket nöjda med”. Akustikmiljö levererar
många olika produkter och lösningar till
skola och förskola och har gjort så ända sedan
starten 1996. ”Det handlar om allt från rena
materielleveranser till inventering, uppmätning
och montage av våra produkter på plats.
Skolorna behöver främst hjälp med att skapa
ljudmiljöer där lärare och elever kan uppfatta
tal utan ansträngning”, säger Johan Götesson.

Hur påverkas elever, lärare och övrig
personal som vistas många timmar i
miljöer med dålig ljudmiljö?
Det finns en mängd forskning som visar att
elever får sämre förutsättningar att lära sig i
undervisningslokaler med dålig akustik. En
dålig ljudmiljö kräver att mer av arbetsminnet
måste användas för att höra och ”tolka”
vad läraren säger, istället för att fokusera på
innehållet eller budskapet i det som sägs. På
lång sikt försämras alltså möjligheten att lagra
och minnas kunskapen som förmedlas.
Men det är inte bara höga ljud som är
skadliga. Problemen uppstår långt innan
ljudet når nivåer som faktiskt skadar hörseln.
Andras prat, stolskrap eller fläktsurr från
ventilation försämrar snabbt taluppfattbarheten
om de akustiska förhållandena i lokalen är
bristfälliga. Resultatet blir en ond cirkel. För att
höras höjs rösten, oro och stök i klassen höjer
ljudnivån och rösten behöver höjas än mer för
att höras. Trötthet och brist på koncentration
blir följden för både lärare och elever.
Att skapa god ljudmiljö på jobbet gynnar alla.
Det ökar effektivitet, prestation och trivsel samt
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stimulerar kreativitet och samarbete. Att arbeta
förebyggande, regelbundet och långsiktigt med
ljudmiljöfrågorna minskar dessutom risken för
ökade kostnader i form av ohälsa, misstag och
nedsatt arbetsprestation.

Prioriteras arbetet med en god
ljudmiljö i våra skolor? Är det en
viktig fråga?
”Jag tycker nog det”, säger Andreas Hultfeldt
(Sales manager på Akustikmiljö).
”Det finns en allmän kravställning från
samhället där Boverket har fastställt vilka
byggregler som gäller vid nybyggnationer
och större renoveringar”, förklarar Andreas
Hultfeldt. Men undersökningar visar att
flertalet skollokaler idag har så bristfällig
ljudmiljö att de inte ens når upp till ljudklass
C, vilken är det minimikrav som gäller för
nybyggda skolor. De byggregler som finns
reglerar både bakgrundsljud så som ventilation
och hur mycket det får låta genom en huskropp
som rumsakustik. Sedan finns det ytterligare
regleringar som talar om hur ljudbilden ska
se ut i olika situationer. ”Det finns olika regler
för olika rumstyper. I ett klassrum finns till
exempel efterklangstider som de måste förhålla
sig till. I en skolmatsal så finns det andra precis
som i en korridor och så vidare”, säger Andreas
Hultfeldt.
Sedan kan det uppstå särskilda händelser
som gör att ljudmiljön i en skola måste
uppdateras. ”Vi arbetar mycket med så kallade
efteråtgärder”, säger Andreas Hultfeldt. ”Det
kan till exempel vara en områdesrektor som
kontaktar oss för att det flyttar in en ny elev
som har någon form av hörselproblematik.
Det åligger rektorn för den skolan att se till att
verksamheten och undervisningen kan utföras
på ett korrekt sätt. Då går vi in och korrigerar
och förbättra i den befintliga akustikmiljön”,
förklarar Andreas Hultfeldt.

Ljudmiljön
har en stor
inverkan på
hur vi mår
På de flesta kommuner finns även resurser
som skolorna kan ta in och använda sig av.
Det finns till exempel kommunhälsan och
hörselpedagoger som har mycket kunskap som
skolorna kan ta del av. ”Många av dessa interna
kompetenser har god grundläggande kunskap i
akustik och vi har ofta en dialog med dem i vårt
arbete”, säger Andreas Hultfeldt.

Eftersom ljud och ljudmiljö har en så
stor inverkan på hur vi mår – tycker
du att kraven är satta i linje med hur
mycket det påverkar oss?
”Det är alltid en fin balans mellan vad samhället
har råd med och vilka krav som är rimligt att
ställa. Men jag anser nog att kraven är satta på en
skälig nivå”, säger Andreas Hultfeldt. ”Nu är det
så att den version av regelverk som alla stödjer

sig på är från 2007. Normalt så uppdateras
detta en gång per decennium så det bör vara en
uppdaterad version på gång”, berättar Andreas
Hultfeldt. ”Jag vet att de håller på att arbeta
med det men inget nytt har kommit ut ännu.
Det ska bli intressant att se vilka uppdateringar
som kommer. Jag kan bara anta att det kommer
bli förbättringar, speciellt när det kommer till
kraven på talkvalitet och taluppfattbarhet”,
säger Andreas Hultfeldt. ”Det jag tror man
kommer fokusera mer på och försöka fördjupa
kunskapen i är hur man justerar rummet med
frekvenser för att optimera, och inte det mer
traditionella där man mer gick på snittet eller
medelvärdet i rumsupplevelsen”, fortsätter
Andreas Hultfeldt.

Vad tycker du att de som bygger nya
skolor ska tänka på när det kommer till
ljudmiljö och akustik?
forts. sid 10
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”Det är
viktigt att
planera för bra
ljudmiljö redan
från början.”

forts. från sid 7
När nybyggda skolor måste ljudsaneras i
efterhand kan det bli onödigt dyrt, därför är det
viktigt att planera för bra ljudmiljö redan från
början.
Men även i befintliga skolor är ljudmiljöåtgärder
en investering som lönar sig. ”Vi har rådgivare
som besöker arkitekter som är igång med
processen att bygga en ny skola. Deras roll
är främst att presentera och förklara de
lösningar som vi har. När den här arkitekten
sedan ska gestalta någon form av byggnad så
kopplar de ofta på en akustiker. De två hittar
förhoppningsvis någon form av gemensam
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linje mellan de tekniska kraven, rent akustiskt
och som följer alla regelverk och normer, och
det rent estetiska. ”Detta kan vara en utmaning
ibland”, menar Andreas Hultfeldt.
Traditionellt så är det väldigt mycket standardprodukter på marknaden – de sedvanliga rutnätstaken till exempel och det kanske inte alls
är så som arkitekten har föreställt sig det hela.
Vid nyproduktion av en skola så finns det allt
som oftast en projektgrupp med en dialog
mellan de olika funktionerna. ”Det är i den här
projektgruppen som vi gärna vill ingå – på ett
så tidigt stadium som möjligt”, säger Andreas
Hultfeldt. ”Detta naturligtvis för att få visa våra
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produkter och lösningar men också för att det är
mer ekonomiskt att göra rätt från början än att
behöva göra om i efterhand”, fortsätter Andreas
Hultfeldt.

Även i våra äldre skolor finns det
mycket som kan åtgärdas.
”Det är nog det vi arbetar mest med – att förändra
och förbättra i redan befintlig miljö”, menar
Andreas Hultfeldt. Allt beror egentligen på vad
det är för lokal. Är det en äldre skola med högt i
tak och en stor rumsvolym så finns det ändå ofta
någon form av akustikåtgärd redan. Det kan
vara installationer från 70-, 80- eller 90-tal och
ofta går det att uppdatera eller uppgradera det
som redan finns. Det går i de flesta fall att bygga
på redan befintliga kassettlösningar i tak med
nya och bättre tekniska lösningar som passar i
de gamla upphängningarna.
Något som kommer mer och mer är absorption
på väggar. Det är en lösning för att ta bort
reflektioner från väggytorna och ett komplement
till en eventuell befintlig taklösning.
Ytterligare åtgärder kan vara att justera låga
frekvenser. De låga frekvenserna är viktiga
att dämpa just för att öka taluppfattbarheten
och skapa förut-sättningar för rum med god
kommunikation. ”Ofta finns det ventilation
eller fläktsystem med en låg frekvens som står
på under hela dagen. Du kan ha ett rum med
initialt bra talkvalitet men fläkten kommer att
skapa en ljudmaskering som maskerar sönder
frekvenserna och du hör helt enkelt det som
sägs sämre”, menar Andreas Hultfeldt.

Varför är det då så viktigt med god
akustik och dämpare i en skolsal?
Kan inte eleverna bara vara tysta
och lärarna tala lite högre?
”Klart att man kan tala högre. Men i de fallen där
man har en lokal med lång efterklang så hjälper
inte det. Det ända som händer är att du får för

mycket reflektioner vilket i sin tur betyder att
örat får samma information flera gånger. När
ljudet studsar runt på olika ytor i rummet och
träffar örat måste hjärnan processa samma
ljud flera gånger”, förklarar Andreas Hultfeldt.
Detta är inget som personen i fråga hör eller
ens märker av men det leder till trötthet och
svårigheter att koncentrera sig. Den andra
effekten är att det blir biljud eller sorl och då
blir det svårt att ta till sig det som sägs och
därigenom också undervisningen.

Människan är genom evolutionen skapad att
lägga mer vikt vid vissa ljud än andra. Så buller och
ljudföroreningar kan leda till ökade stressnivåer
eller till och med skapa högre hjärtrytm och
ge psykisk påverkan om personen utsätts
under en längre period. ”Dålig ljudmiljö är
ogynnsam för människan i alla situationer.
Inte minst när det kommer till undervisning
och lärande. Det gäller ju inte bara elever utan
ytterligare ett problem är ju att läraren också
blir trött och frustrerad i sin yrkesroll”, säger
Andreas Hultfeldt. Det är en effekt som också
kan uppstå om man akustikreglerar ett rum
för mycket. Då behöver läraren höja rösten
för att kompensera för att ljudet inte bär iväg.
Detta är ett fenomen som vi ofta ser i hörsalar
där de istället har kompletterat upp med

Temat forts. sid 14
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”I ett
kontorslandskap
är det lättare att
hitta lösningar med
skärmar - men i en
undervisningssituation
så blir det klart
svårare.”
forts. från sid 11
elektronisk talförstärkning istället. ”Lösningen
är att göra en klassisk efterklangsmätning.
Den ger ett resultat på nuläget på rummet
och så petar vi in det i olika formler och
beräkningsprogram så får vi fram en god lösning.
Sedan gäller det att ha koll på hur rummet
används och vilken verksamhet som bedrivs
där”, fortsätter Andreas Hultfeldt.

Ny pedagogik – nya produkter
– nytt tänk
Dagens skollokaler är ofta byggda för traditionell
katederundervisning vilket egentligen betyder
envägskommunikation mellan lärare och
elever. Klassrummen är sällan anpassade till
dagens flexibla undervisning med mycket
dialog och flera pågående samtal samtidigt i
mindre grupper. Dessutom är ofta både skola
och fritids integrerade i samma lokaler, trots att
det är aktiviteter med en helt olika ljudnivå och
rörlighet. ”Ibland är den stora utmaningen att
samsas med övrigt som finns i rummet”, berättar
Andreas Hultfeldt. ”Är det en verksamhet som
har varit igång i tjugo-trettio år så är det väldigt
möblerat på väggar och liknande. Då är det
viktig att hitta lösningar som ska kunna finnas
på samma yta”, fortsätter Andreas Hultfeldt.
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Idag finns det väldigt många nya produkter på
marknaden som är framtagna för att förbättra
ljudmiljön. Många av produkterna ser inte
längre ut som de traditionella ljudabsorbenterna
utan teknik och funktion är ”gömda” i andra
funktioner. Traditionellt sett så var det vita
produkter där funktion gick före design. ”Vi
började på tidigt 2000-tal att ta fram produkter
som också tillförde rummet något visuellt. Till
exempel absorbenter till skola och förskola för
väggarna med motiv som passade väl in i den
övriga miljön. Det blev lite av en språngbräda
och efter det har vi adderat med bilder och
utskurna mönster och former och det finns
stora möjligheter att skräddarsy lösningar
efter olika kunders önskemål. Vi utgår från en
grundkatalog av produkter men vi gör minst
lika mycket kundanpassade speciallösningar”,
säger Andreas Hultfeldt. Idag finns det moderna
ljudabsorberande anslagstavlor som ersätter de
tidigare i korkmaterial och som fyller mer än
en funktion.
Den nya pedagogiken där man ofta frångår den
tidigare katederundervisningen ställer också nya
krav på akustiken i ett klassrum. ”Det är helt
klart en utmaning för oss. I ett kontorslandskap
så är det lättare att hitta lösningar med skärmar
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men i en undervisningssituation så blir ju det
klart svårare. Det är flera svårigheter i detta.
Lärarna vill naturligtvis ha visuell kontakt med
sina elever och ha öppenheten i klassrummet.
Det är mer en dialog än monolog i klassrummen
nu för tiden”, säger Andreas Hultfeldt.

Skolor som kontaktar er – har de bra
kunskap inom ämnet och vet de vad de
behöver?
”Nej!”, säger Andreas Hultfeldt. ”De vet att de
har ett problem som de behöver ha hjälp med
att lösa”. Akustikmiljö jobbar mycket på att vara
tillgängliga och en viktig del är att de kan erbjuda
distanssupport. Ofta kan de, tillsammans med
till exempel en vaktmästare på skolan, komma
väldigt långt bara i en rådgivningssituation eller
genom att de kommer ut och gör platsbesök.
Men ibland är det svårare att sätta fingret på
vad som är problemet. ”Vi hamnar väldigt ofta i
en problemlösningssituation där vi blir inkallade
när den första akustikutredningen som skolan
gjorde inte blev bra”, berättar Andreas Hultfeldt.
Rent samhällsekonomiskt är det negativt när de
behöver komma in som en andra åtgärd. När
skolan redan har köpt in ett antal produkter
som inte uppfyller kriterierna och därför inte
heller löser de problem som de var avsedda att
lösa. ”Vi försöker i det längsta att använda oss

av det som finns och kanske bara montera det
rätt på rätt ställe och kanske bara komplettera
upp med det som behövs för att nå det resultat
som skolan ursprungligen var ute efter”, säger
Andreas Hultfeldt. ”Om det kommer upp frågor
till exempel vid en skyddsrond eller liknande så
är vaktmästarna välkomna att kontakta oss för
att få en distansrådgivning.
Det är en trygghet som vi vill förmedla till
landets skolor att vi kan komma väldigt långt
genom att bara få se bilder och få lite mått på
lokalerna. På så sätt kan vi ofta hitta en lösning
inför vad som behöver göras. Sedan är det inte
alls ovanligt att det faller på vaktmästarna
att montera de lösningar som vi gemensamt
kommit fram till. Så det är alltid bra om de är
med i processen. Mitt slutliga råd är att innan
man köper in en produkt från en katalog som
råkar ligga i fikarummet – ring hellre och få
rådgivning först. Det kommer landa ner i en
bättre helhetslösning och även vara bättre
ekonomiskt”, avslutar Andreas Hultfeldt.

Vi tackar Johan och Anders för
deras tips och råd och för att
de hjälper oss belysa vikten av
en god ljudmiljö!

Läs tidningen på nätet:
www.skolvaktmastaren.com
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Text: Anna Wallmoge

Bilder: Akustikmiljö Falkenberg

Har du tankar kring vad vi skulle kunna ta upp i
Tidningen Skolvaktmästaren så tveka inte att
höra av dig till info@skolvaktmastaren.com.

Insändare...
(Tema akustik)

en del av Profsafe AB
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ELEVSK

Stockholm 2018-09-25
Akustikansvarig

Lennart Nilsson
/ Senior akustiker
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Laptops, plattor, datorer
Skol- & kontorsmiljö
Ventilerat
10 st hyllor & 2 st 10-vägs
grenuttag för laddning

ESK1750/2X2D

I bibliotek talar alla med låg röst utan
att man agerar medvetet. Bibliotek har
kraftig absorption av vokaler och låga
frekvenser samt hög grad av diffusion
som slår sönder ljudet och höjer
taluppfattbarheten.
Dålig taluppfattbarhet ger hög ljudnivå
som ger ännu högre ljudnivå. Åtgärden
är att dämpa vokaler genom bättre
absorption av dessa. Det betyder tjocka
absorbenter minst 40 mm och gärna 90
(40+50) samt stor nedpendling minst
250 mm till underkant av undertaket.
Undvik dessutom parallella hårda nakna
väggar. Montera gärna bokhyllor eller
väggabsorbenter för att ljudet inte ska
studsa fram och åter.
Felaktiga åtgärder kan ofta ge sämre
ljudmiljö.

Fack för böcker
Klädstång

LAPTOPVAGN800

En god akustik är en förutsättning
för att elever i skolan skall kunna
tillgodogöra sig utbildningen. Rätt
akustik ger en lugnare ljudmiljö med
bättre utnyttjande av lektionstiden och
där lärarna inte behöver överanstränga
rösten. Rätt akustik sänker röstnivån
hos både lärare och elever.

ESK1350/2D

Några ord
om akustik

Halvhögt

ÅP
SKOLSK
ROBUST

Bokfack
Klädstång
Ställbara fötter

Helsvetsad konstruktion
Maximal hållbarhet
Anpassad för skolmiljö
Stryktåliga ytor
Olika låsvarianter
Skandex AB | 08- 25 25 35 | info@skandex.se
www.skandex.se

18

Namn: Namik Yildizhan
Yrke:

Vaktmästare och ”Årets
icke lärande personal”

Skola: Södra Latin
Stockholm

Elever: 1107 st gymnasielever

Hur kom det sig att du blev vaktmästare?
”Jag har gått tekniskt gymnasium och jag är
väldigt händig. Jag gör mycket saker privat och
gillar att meka och fixa. Jag hobbysnickrar och
designar möbler. Då frågade mina kamrater
mig varför jag inte blev fastighetsskötare eller
vaktmästare. Så på den vägen är det. Nu har jag
jobbat som vaktmästare i 15 år på några olika
skolor.”
Södra Latin är en stor skola både till
antalet elever och sett till kvadratmeter. Är
det mycket jobb för vaktmästarna?
”Det är många elever fördelade på tre olika
byggnader. Vi har hand om allt utom grönytorna
som hyresvärden tar hand om.”
Vad är det bästa med att vara vaktmästare?
”Jag jobbar lite annorlunda än vad en vanlig
vaktmästare gör. Jag är lite av elevernas
storebror eller farbror kan man säga. Jag är en
kontaktperson och en extra vuxen på skolan.
Jag blev vald till ”Årets icke lärande personal”
på skolan. Det är elevkåren själva som får rösta

så det är ett jättefint pris att få. Det är stort!
Deras motivering var att jag tog hand om elever,
jag bemöter dem med glädje och ett leende och
hjälper till när det är något problem. Om det är
någon som är arg eller ledsen så försöker jag ta
hand om dem. Jag är kurd och politisk flykting
så jag har det med mig i min bakgrund men jag
är också sådan som person – jag vill hjälpa och ta
hand om de har det svårt. ”
Det pratas mycket om de extra vuxna som
finns i skolorna och hur viktig deras roll är.
Hur påverkar det ditt arbete?
Det är den rollen jag har. Även föräldrar och
skolledningen uppskattar det jag gör väldigt
mycket. Jag finns här i skolan och många
barn som har problem kommer till mig. Men
det är inget som jag har varit tvungen till utan
något som jag har valt! Jag har lagt till det till
mina arbetsuppgifter själv. Tyvärr är det inte
tillräckligt många andra som vill jobba som jag
gör. Jag vill inte skryta men på alla de skolor som
jag arbetat på så har jag lämnat spår efter mig.
Jag hoppas jag kan inspirera andra till att arbeta
lite mer som jag!
Ingen har egentligen tid men jag har skapat
tid för ungarna. Om det är en uppgift som tar
tjugo minuter så försöker jag göra det på tio
minuter och så hinner jag prata med någon av
eleverna i tio minuter istället. Det finns hela
tiden arbetsuppgifter för mig som vaktmästare
men det gäller att se till att ha energi kvar till
eleverna också.
forts. sid 22
19

ett barns förebild! Det trodde
jag aldrig. Jag vill inte vara den
där sura gubben med en stor
nyckelknippa som gömmer
mig i källaren. Har jag inget
att laga, fixa eller inhandla
så rör jag mig bland barnen.
Forts. Vaktmästarprofilen från sid 19
Varje år vid skolavslutningen så skriver jag på
min Facebooksida om mina känslor för dem. Det
är både roligt och sorgligt. Det är mina ungar
som försvinner men det betyder också att de
har blivit vuxna och de ska fortsätta livet någon
annanstans. Vi har vant oss vid varandra och
sedan måste man säga adjö. Men de växer upp
och går vidare till universitet. Förhoppningsvis
så har jag också påverkat dem lite och skickat
med dem en del goda värderingar. Jag är vän
med en del gamla elever på Facebook och det
händer att jag får meddelanden ibland där
någon berättar var de gör nu för tiden. Jag får
en chans att fortsätta på deras resa.”
Kan du ge några enkla tips på saker som
varje vaktmästare skulle kunna göra för
att jobba lite mer som du?
”Varje morgon har jag tillexempel valt att inte
sitta i vaktmästeriet. Jag är utanför skolan och
möter eleverna istället. Det kan vara en nick
eller ett hej till varje barn. Det värmer hela
dagen och ger energi både till mig och barnen.
Även om man har en dålig dag eller privata
problem – ta inte med dem till jobbet! Var
där för eleverna och möt alla med ett leende.
Försök att vara lite positiva, var en förebild för
barnen. Jag har lyckats bli många av barnens
förebild. Tänk – en vaktmästare som kan vara
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Innan jag började på skolan så
var vaktmästeriet låst för barnen. De fick prata
med vaktmästaren bakom en disk. Men när jag
började så lät jag barnen komma ända in till
vårt rum. Det finns inga låsta dörrar längre. Det
var inte helt konfliktfritt men jag valde ändå att
göra det för barnens skull. Jag kände att detta
var rätt!”
Vad är det viktigaste att tänka på som
vaktmästare tycker du?
”Att vara vaktmästare är ett serviceyrke. Vi
jobbar inte med maskiner – vi jobbar med
människor. Kan vi nå fram och hjälpa bara ett
barn så har vi verkligen levererat service! Det
handlar inte om att bara skruva i en skruv eller
laga en stol. ”

Tack Namik för att du delade
med dig av dina tankar kring vad
vaktmästaryrket innebär!

Vill du också synas här?
Vill du visa upp hur du har det på din skola eller känner
du någon kollega som skulle vilja deltaga. Vi behöver
endast få ställa några frågor samt få en bild på dig och
på din skola. Tveka inte, alla är lika välkomna!
E-post: info@skolvaktmastaren.com
eller skicka brev till: Skolvaktmästaren,
Teknikgatan 2, 434 37 Kungsbacka
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Hur många år har
vaktmästarproﬁlen
i detta nummer
jobbat som
Skolvaktmästare?

FRÅGA 2.

Vad heter de två
männen i förnamn
som vi intervjuat i
tema-reportaget
om akustik?

FRÅGA 3.

Om du vill tipsa om
en vaktmästarproﬁl
vilken mailadress
skickar du då in
tipset till?

Tre vinnare belönas med tre trisslotter var och presenteras i nästa nummer.
OBS! För att deltaga i denna tävling måste du vara minst 18 år.

Skicka in ditt svar till:

info@skolvaktmastaren.com

Rätt svar på förra numrets tävling var:
FRÅGA 1. När byggdes skolan som detta numrets vaktmästarproﬁl jobbar på?
Rätt svar: 1973
FRÅGA 2. Vilket företag representerar
Britta Permats i reportaget?
Rätt svar: Svensk Ventilation
FRÅGA 3. Vilken månad kommer nästa
nummer av Skolvaktmästaren ut?
Rätt svar: November

Utav de insända svaren
har vi dragit tre vinnare:
H Glenn Gustavsson, Hillerstorp H
H Ole Wilhelmsson, Skanör H
H Malin Fahlström, Jämjö H

Grattis säger vi till de
tre vinnarna! Trisslotterna
kommer på posten.

Nästa nummer av
tidningen kommer
i Februari 2019
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Tidningen Skolvaktmästaren
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