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Information om en händelse på Johannes Skola, 2018-09-20
Idag vid lunchtid skedde en polisinsats på skolgården. Tre personer i arbetskläder som
jagades av polisen flydde in på skolgården. Väl inne på skolgården lyckades poliserna,
med hjälp av en av skolans pedagoger, få fast två av männen. Några barn blev förstås
skärrade och några av de yngre även ledsna. Ett par elever som kom i vägen ramlade
omkull. Ingen har kommit till allvarlig skada.
Rektor sökte snabbt upp polisen som kunde ge oss omedelbart lugnande besked och
fakta. Personerna de jagade hade försökt begå ett lägenhetsinbrott i närheten och blivit
tagna på bar gärning. Polisen bedömer inte att det föreligger några risker för skolans
elever och personal. Händelsen har ingen annan koppling till skolan än att de försökte
fly över skolgården. Inga synliga vapen hos varken polis eller förövare har förekommit.
Vi har redan hunnit höra att det pratas om knivar och att personerna varit inne i skolans
lokaler. Detta stämmer inte.
Vi samlade snabbt skolans krisgrupp och lade upp en strategi utifrån vår krisplan. Alla
klasser kommer att bli informerade om vad som har hänt och skärrade elever kommer
att fångas upp. Pedagogerna kommer också i samtal med eleverna belysa att det som de
sett och hört om är ett exempel på när vårt samhälle fungerar som det är tänkt. Vi har
både psykolog och kurator på plats till vår hjälp om det skulle behövas. Vi samlar
givetvis också vår personal i omgångar för att se till att alla har korrekt information och
vet det de behöver veta för att kunna informera och prata med alla barn och
vårdnadshavare. Följ gärna upp detta även hemma så att vi tillsammans skapar så goda
förutsättningar som möjligt för att alla våra elever ska känna sig trygga.
Vi har även informerat grundskolechefen Happy Hilmarsdottir om vad som har inträffat.
Avslutningsvis kan vi konstatera att vår krisorganisation fungerade som den är tänkt att
göra. Denna information kommer att gå ut via Facebook, webbsidan, skolplattformen
och via mail till samtliga vårdnadshavare via pedagogerna. Hör av er om ni har
ytterligare funderingar.
Med vänlig hälsning,
Rektor Catrin Nyqwist, 076-124 45 40
Bitr Rektor Naiyya Westberg, 076-124 74 84
Bitr Rektor Fredrik Göthe, 076-124 45 43

Utbildningsförvaltningen
Johannes Skola
Roslagsgatan 61
11354 Stockholm
Telefon 08-508 445 43
Växel 08-508 44 500
Fax 08-508 445 20
fredrik.gothe@stockholm.se
stockholm.se

