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Den svenska SKOLkoden

Nians bal
Nians bal arrangeras oftast av eleverna
själva. Många har en oanad (och oroande J)
förmåga att arrangera kalas och fixar mat,
musik och all administration själva. Något
ska de väl ha lärt sig efter nio år i skolan!
Det här brukar vara det första stora riktiga
”egna vuxenkalaset” barnen går på och det
kan vara både kostymer och långklänningar
inblandade. Dock tror jag att de lokala traditionerna varierar väldigt mycket. I Nacka
där mina barn slutat 9an var det väldigt
ordentligt och barnen satte en ära i att det
skulle gå snyggt till och att deras lärare
skulle vara stolta över dem. Bordsplacering, bordsservering av specialtränade 8or, vals och disco. Några urspårningar var det väl här och där men i
stort sett fungerade allt väldigt bra och lärarna var stolta.
Ibland kan däremot det allmänna festandet vid skolavslutningar bli en
mardröm med fylla och slagsmål. Alla vuxna hoppas på riktigt kallt och
otäckt väder just den kvällen, för motsatsen kan göra att festandet kan
urarta riktigt ordentligt i parker och skogsbackar. Tyvärr. Det kan vara bra
att veta när den 16-åriga dottern ber om en flaska vin som hon och hennes
åtta bästa vänner ska dela på. Det är nog så att alla nio säger samma sak
hemma och då kan det gå illa. Grupptrycket i denna ålder är ofta starkare
än det sunda förnuftet och kan man erbjuda alternativ till att drälla runt på
stan så bör man göra det tycker jag. T ex party hemma med föräldrarna
lite lagom borta. Man har mycket bättre kontroll från grannens vardagsrumsfönster om barnen får husera fritt hemma, än om de är helt utom synoch hörhåll någonstans i andra änden av stan. Visst kan saker och ting
spåra ur även i denna situation men man finns i närheten och kan hjälpa
till att reda upp dem. Bara man inte blir för upprörd är barnen oftast väldigt tacksamma för denna hjälp när situationen gått dem ur händerna.
Naturligtvis så finns det mängder av ungdomar som är väldigt skötsamma
och som inte ska misstänkas i onödan, men det är inte de som märks en
sån här kväll. /Anna
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