Skolavslutning
Så är det plötsligt här, sommarlovet, som för en tid sedan kändes så långt borta då vi
fortfarande såg snöflingorna falla!
För många är skolavslutningen en efterlängtad dag och något man vill fira, gärna ihop med
sina kompisar. Vi önskar att det får bli en bra och rolig dag för alla unga och att de inte
varken utsätter sig själva eller andra för risker att råka illa ut.
Du som förälder är viktig för din tonåring!
Lite tips inför avslutning och andra firanden:
Prata om firandet. Vilka ska barnen/tonåringarna träffa, var kommer de att vara. Kommer
det att finnas alkohol? Berätta hur du ser på alkohol, vilka tider som gäller etc.
Håll kontakten. Det är bra att bestämma en tid under kvällen när ni ska höras av. Det är
också bra att du som förälder finns tillgänglig.
Kom överens med andra föräldrar. Prata med föräldrar till kompisar om vilka tider som
gäller för deras barn, försök komma överrens om gemensamma tider osv.

Vi vet det är tryggande för våra barn och unga när vuxna finns i rörelse ute med syfte att just
vara en trygg, nykter vuxen, någon att bara prata med eller ta hjälp av vid behov.
Socialarbetare är i tjänst under skolavslutningskvällarna på olika håll runt om i Uppsala med
omnejd och samverkar med flera nattvandvandrarföreningar som är ute och vandrar denna
kväll. Tillsammans vill vi verka för en trygg skolavslutningskväll. Ju fler vi är desto bättre,
därför vill vi även uppmana dig som är förälder att finnas med i detta sammanhang.
Om du är intresserad av att ut och nattvandra kan du kontakta någon av följande
nattvandrarföreningar eller Hilde Wiberg, verksamhetschef för SSP/SIG,
hilde.wiberg@uppsala.se
Nattvandrarföreningar i Uppsala: BSAFE Björklinge, Storvreta, Årsta/Salabacke, Ljusare
Framtid, Liljeforsgruppen, Eriksberg, Samverkan Stenhagen Herrhagen, Vänge, La Softa
Gottsunda, Sävja, Vattholma, Uppsala City och Stadsmissionens.
Alla föreningar hittar du på Facebook och via www.nattvandring.nu
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