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tionde skolår. Tanken är att tre
procent av
alla som

började

gymnasiet
gick till det
individuella
programmet
hösten 2007.
Källa: Skol-

verket

skolor, två i söderort och en i väs-

terort, på försök ska erbjuda ett
frivilligt tionde skolår från hös-
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i betydligt större utsträckning än
med det system vi har i dag, säger

skolborgarrådet Lotta Edholm
(fp).

ten 2oo9,

Förvaltningen uppskattar att
cirka zoo elever nappar på erbjudandet. Behöriga grundskolelärare ska särskilt stötta eleverna i de
ämnesinriktningar där de saknar

betyg: antingen språk och SOämnen eller matte och NO.
Ska de ersätta lV-programmen?
-Ja, för den här kategorin elev-

er som har kunskapsluckor men
där det egentligen inte finns någ-

Stockholms oppositionsborgarråd Roger Mogert (s) är inte emot
att införa ett tionde skolår på försök.
-Men för en femtonårig nyan-

länd pojke som är analfabet är
inte ett tionde skolår heller lösningen, säger han,
Lindhagaskolan i Mölndal som

var först ut med ett frivilligt
tionde skolåLr drog i gång för ett

började på IV-programmet.

-jag tror att de här eleverna

skulle ha försvunnit i mängden
på lV-programmet. De behöver
vuxna som ser dem och backar
upp dem i stort sett hela tiden,
säger Carina Larsson, Lindhagaskolans rektor.

Ett argument mot ett tionde
skolår är att en skoltrött elev inte
blir mer motiverad av att fortsätta gå på skolan när kompisarna
går vidare till gymnasiet.
-Vad vi kan se nu så är det inte
negativt, säger Carina Larsson.
MATILDA E HANSON

och ett halvt år sedan. Förra året
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procent av
lV-eleverna
når grund-

läggande

behörighet
för studier på
universitet
och högskola.
Varannan lVelev började
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efter det
första året
på ett annat
gymnasieprogram.

08-13 56 21, matilda.e.hanson@svd.se

Hemstickat
åt hemlösa
Ulrica Loeb värmer Stockholms hemlösa i vinter'
genom att göra det hon tycker
är allra roligast - sticka.
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Ulrica packar ned de sista vantar-
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na, mössorna, sjalarna och hand-
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ledsvärmarna hemma i lägenheten i Aspudden tillsammans med
dottern Hedvig. Säckarna som
ska levereras till Stadsmissionen
är fyllda med kärlek från Gällivare i norr till örebro i söder.
- Det vore häftigt om man möt-
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te någon på stan som har på sig
det här sen, säger Ulrica.
Det var när hon såg mannen på
Söder stå och huttra utan vantar,
som id6n väcktes i vintras. Några
månader senare startade ideella
Hjällstickan. På hemsidan bloggar hon om sina stick- och virk-

projekt och uppmanar folk att
skicka in bidrag.

-Men det får inte vara någon
köpt lammullströja, allt måste
vara handgjort och det ska vara
en tanke bakom, säger Ulrica.
I USA är välgörenhetsstickning stort och Ulrica hoppas att
det kommer att växa även i Sve-
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an kan Ulrica Loeb i Aspudden och många med henne

'

-''

-Många stickar barnkläder
och skänker till andra länder,
men med Hjälpstickan vill jag
hjälpa till här hemma.
KRISTINA OHLSSON
08-13 53 12, kristina.ohlsson@svd.se
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nter. Dottern Hedvig inventerar förrådet.

ör mordförsök
Vid halvsju
på kvällen
greps männen
i en lägenhet
i Gröndal där
det även fanns
en pistol. Sent

Mäklare varnas
för förseelse

EIva miljoner ska
lyfta Rosengård

En fastighetsmäklare får inte

Fastighetsbolaget Newsec
har nu fått elva miljoner kronor för extra upprustning
av nedgångna lägenheter
i Rosengård i Malmö, skriver
företaget till TT. Bolaget

förmedla lägenheter som tiLlhör den bostadsrättsförening
där han eller hon själv bor. Det
anses som ett brott mod god
sed inom yrket. Två mäklare

weuuen

Vill du lämna in ett handgjort
bidrag? o www.hjalpstickan.se

Muskö kan hyras

ut till företag
Gör Muskö

till ett marint cen-

ter för Stockholmsregionen,
föreslår Haninge och Nynäshamns kommuner. Gemensamt
kräver de att regeringen
öppnar marinens gamla berg-
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